De Zwerfkei is 9 juli 2017 weer naar Groningen gehaald
Zondag 9 juli 2017 was het weer de hoogste tijd de Zwerfkei terug uit Assen te halen.
Deze zwerfkei is een cadeau van ARC Assen voor het honderdjarige bestaan van De
Hunze, en staat al dertig jaar garant voor een langdurig en keigezellig roeicontact tussen
de verenigingen, waarbij de kei heen en weer zwerft tussen beide.
Vier boten van de Hunze, met in elke boot ook één roeier van ARC, vertrekken de 19e in
alle vroegte keihard richting Assen, omdat vóór 12 uur de sluizen bij Vries en De Punt
gepasseerd moeten zijn. Het weer is uitstekend en het water spiegelglad.

Onderweg wordt er druk gewisseld op het water, wat enige lenigheid vergt van de
deelnemers, maar niemand haalt een nat pak! Hilma rijdt mee met de auto en staat bij
alle bruggen om de ploegen aan te moedigen.
Na een plaspauze en grote wisseltruc bij De Punt kunnen alle boten in één schutting de
sluis passeren, waarna hetzelfde kunstje nog een keer in de sluis bij Vries uitgevoerd
wordt. Daarna komt de Vriezerbrug, die net iets te laag voor ons blijkt. Eén boot komt er

met een lichte aanvaring met de brug toch heelhuids doorheen, maar voor de andere
boten moet de brug echt open!

Mooi op tijd voor de lunch arriveren de boten in Assen, waar ARC ons zeer gastvrij
onthaalt in hun loods, met een geweldige lunch van soep, stokbrood en salade,
watermeloen en ruim koffie en thee.
Na een bevlogen toespraak van Annemarie (ARC), overhandigt ze de zwerfkei aan José,
die hem namens De Hunze weer in ontvangst neemt. Ook Gerda wordt uitgebreid in het
zonnetje gezet voor de goede organisatie die ze jaarlijks op zich neemt.
Om een uur of twee begint de terugreis, waarbij ook nu weer in elke boot één roeier van
ARC het roeiteam compleet maakt.
De boten lopen lekker, het zonnetje scheen en de sfeer is uitstekend! De roeiers worden
toegejuicht en toegezongen door Hilma, Lies en Chaterina, die als de drie musketiers
mee terug zwerven en op onverwachte plekken langs het parcours opduiken.
Bij aankomst op De Hunze wordt een borrel gedronken op de goede afloop, foto’s en
telefoonnummers uitgewisseld en uiteindelijk wordt de zwerfkei in de prijzenkast gezet,
waar hij nu staat te glimmen naast een kabouter die illegaal vanuit ARC is meegereisd.
Wie het nog kan volgen….(?)

