Garnwerd 2017
In mei dit jaar begint een grote groep nieuwelingen aan een nog te vormen nieuwe
hobby bij De Hunze. Na vier maanden wekelijks oefenen en enige examens is het op
zondag 10 september 2017 zo ver: De eerste toertocht waar ook beginners aan deel
kunnen nemen. Roeiend naar Garnwerd klinkt hen enorm ver in de oren. Maar er is
animo genoeg; Ruim veertig aanmeldingen, waaronder veel nieuwelingen.
Omdat in het betreffende weekend de hoeveelheid neerslag voor een gehele
septembermaand al op vrijdag en zaterdag over ons is uitgestort, wordt er voor de
zondag een grote stapel regen- en reservekleding ingepakt. Je weet als beginner immers
niet welke ontberingen je op zo’n toertocht te wachten staan. Bovendien geeft de
organisatie van de tocht uitgebreide instructies over de paklijst: “Enig geld, betaalpasje,
regenkleding, zonnebrand, blarenbescherming, reserve kleding, water, goed humeur,
roeikussentje en een waterdichte tas”. Check.
Dus volledig bepakt en bezakt voor onze eerste monstertocht staan zij op zondag 10
september om 9 uur op het vlot, waar de zon haar eerste stralen al laat zien.
Na een korte briefing en een laatste plas, kan de expeditie van start. Met tien boten
vertrekken ze richting Reitdiep. Beginners en gevorderden zijn goed over de boten
verdeeld en kunnen elkaar goed bijhouden. Ook met stuurcapaciteiten is bij de indeling
rekening gehouden. Het eerste stuk roeien is bekend. Maar dan… die sluis… Die blijkt
minder spannend dan gedacht en ook de levensgevaarlijke oversteek van het kanaal
blijkt niet levensbedreigend te zijn. Het laatste stuk richting Garnwerd is lieflijk roeien
tussen de grazende schapen en koeien. Eigenlijk valt de hele afstand enorm mee. Voor je
het weet ben je in Garnwerd. Ook roeiend.
Daar aangekomen worden de eerste blaren uitgewisseld en is er, niet onbelangrijk, een
stevige lunch. Dit alles, na de zondvloed van vrijdag en zaterdag, in de stralende zon.
“Het kon minder”, zou een Groninger zeggen. Voor vertrek nog even een groepsfoto,
waarna de hele exercitie in omgekeerde richting opnieuw uitgevoerd diende te worden.
Bij thuiskomst is er gezellige chaos op het vlot en een koude bier of een warme soep op
het terras.
Ondanks een redelijke verzameling blaren, een zere kont en wat spierpijn achteraf, is
het een geweldige dag geweest. Astrid, Els en José: Hartelijk bedankt voor het
organiseren hiervan!

