Tocht om de Oost op 6 augustus 2017
Na de duidelijke uitleg van Gerda verlaten wij om 8.30 uur het Hunzevlot. Op weg met
twee C4*-boten richting Eemskanaal. Was de bedoeling. Maar, waar blijft de tweede
boot, het blijft leeg achter ons. Een telefoontje geeft helderheid, een klein incident
tijdens het inschepen is de oorzaak. Met een pleister doe je al gauw wonderen.
Eenmaal met elkaar op pad gaat het voortvarend. Om de Oost, dus tegen de klok in. De
weersomstandigheden zijn perfect, mooie luchten en een goede temperatuur. Bij de
Bronssluis verlaten we het Eemskanaal en varen we het Damsterdiep op. Prachtig, wat
een fraaie vaaromgeving! Met een opkikker vlak bij een brug in Ten Boer (tenminste, dat
meen ik, Frouwke Breman me te herinneren) die bestaat uit warme koffie en
overheerlijke koek. Geserveerd door Hunzeroeister Hilma Spoelstra, die onze
welgemeende dank verdient. Een heel gezellige en onverwachte onderbreking van de
tocht!

Daarna weer aanmerkelijk aangesterkt en veel vrolijker verder richting de schutsluis
tussen de waterschappen Hunze en AA’s en Noorderzijlvest. Mooie doorgangen, dus
genieten van alle natuur om ons heen. Af en toe worden wij verrast door scherpe
onoverzichtelijke bochten, waardoor er een paar keer een harde “stop” moet worden
ingelast! Maar dat is ons wel toevertrouwd, geen paniek. En geen schade. Richting
Winsum is het vooral tegen de wind in en nog “even” door de sluis Den Deel. Deze keer
kunnen we de meldknop wel vinden, maar niet de juiste klap die erop moest worden
gegeven. Na dus een kort oponthoud lukte het ook om deze zelfbedieningssluis te
bedienen. En dan naar onze lunchplek, waar we hebben afgesproken dat zowel de wissel
van mensen gaat plaatsvinden als ook dat we dan onze magen kunnen vullen. Die
kilometers vergen namelijk toch wel enige energie.

In Onderdendam ligt Dorpshuis Zijlvesterhoek direct aan het water, zodat het in- en
uitstappen weinig problemen oplevert. Na afloop is het afrekenen nog wel een dingetje,
maar met de kassabon erbij lukt het allemaal veeeeel beter. Rond 14.00 uur met een
gedeeltelijk nieuwe ploeg, (drie deelnemers hebben gewisseld) varen we door Winsum
weer terug richting de sluis Schaphalsterzijl even ten noorden van Garnwerd. Via het
Reitdiep en Garnwerd naar de Dorkwerder sluis. De rest van de thuisreis kennen we
allemaal wel.

Al met al een prachtige tocht, goed georganiseerd, en leuk dat er ook vanuit Essen,
Duitsland, twee personen hebben deel genomen. Het had dus ook een verslag in het
Duits kunnen zijn?
Het is voor mij de eerste keer, waarbij ik vooral heb genoten van de mooie omgeving en
het prachtige weer van deze dag. En ik stel met tevredenheid vast dat ik mijn
nieuwsgierigheid vooral heb bevredigd en dat ik deze 52 kilometer blijk aan te kunnen.
En waar dat allemaal niet goed voor is? Bedankt organisatie en mederoeiers. Aan de
volgende toertocht doe ik dus weer mee.

