Toertocht Doetinchem naar Doesburg 15 juli 2017
Zaterdag 15 juli 2017 stond deze toertocht op het programma. Er was voor deze tocht
een beperkt aantal inschrijfplaatsen, aangezien we één boot mochten lenen van de
kleine roeivereniging De Ank in Doetinchem. Dit maakte deze tocht wel bijzonder, want
behalve roeien gingen we ook fietsen.
Uiteindelijk hadden we een elftal deelnemers, tien vrouwen en één man. Denk dat de
oren van onze manlijke deelnemer overuren hebben gemaakt. Grappig detail van deze
tocht is dat de deelnemers uit meerdere”windhoeken”van Nederland kwamen
aangevlogen. We vertrokken uit Groningen met z’n zessen en de overige vijf kwamen
van de camping, vrienden uit de buurt of zoals Alice, overnacht op het terrein van de
Ank.

Na het gastvrije ontvangst door een lid van de Ank, koffie met koek en de eerste
kennismakingen met degene die we nog niet eerder hadden gezien, gingen we ons
klaarmaken voor de tocht. Hier scheiden onze wegen. Vijf gingen de boot in en zes
gingen fietsen. De fietsen waren al door het verhuur bedrijf gebracht. Via een mooie
knooppunten route, al uitgedokterd door Tjitske, ging het van Doetinchem naar
Doesburg. Daar zouden we elkaar weer ontmoeten bij Het Arsenaal om gezamenlijk te
lunchen. Hier vond dan ook de wissel plaats van activiteit. Zelf zat ik (Karin Zuidema) in
de groep die het eerste deel mocht fietsen. Alle begin is moeilijk, het vinden van het
eerste knooppunt was het lastigste van de tocht. Daarna hebben we genoten van de
mooie tocht, en hebben we alle knooppunten moeiteloos gevonden. Helaas hebben we
geen tijd gehad om de brocante winkels te bekijken, de wijnproeverij uit te proberen of
koffie met gebak te nemen onder weg. We hadden een deadline te halen, half één lunch

in Doesburg. Bij het Arsenaal kwamen we onze tochtgenoten weer tegen en na een
heerlijke lunch vertrokken we rond half twee richting Doetinchem.

De roeiers van de ochtend zwaaiden ons uit en stapten daarna op de fiets. Zij namen de
route langs de Oude IJssel waardoor ze ons op gezette tijden aan konden moedigen.
Jachthaven Bommen Berend werd voorbij geroeid en we hebben ons afgevraagd wat
“onze Bommen Berend ” in deze contreien heeft gedaan.
Het was een heerlijk roeitocht van ongeveer twaalf kilometer, zonder al teveel stroming
en voordat we het wisten waren we alweer bij de Ank. We hadden nog maar een paar
halen eerder een sublieme wissel van stuurvrouw gehad in de veronderstelling dat we
nog wel even te gaan hadden. Onder het motto ‘oefening baart kunst’, is dit toch weer
mooi meegenomen.

Bij de Ank hebben we met verbazing de techniek bewonderd hoe men daar de boot uit
het water haalt. De boot wordt direct op een soort van boten baar gelegd waarop hij dan
ook de stalling wordt ingereden. Het zal zeker makkelijk werken als je het kunstje kent,
voor nu vond ik het best een lastig. Na nog even nagepraat te hebben over de leuke dag
die we hebben gehad ging een aantal door naar De Hunze-bbq. Anderen gingen terug
naar huis/vrienden of camping. Tjitske en Frouwke hartelijk bedankt voor de
organisatie.
Naar mijn mening is fietsen en roeien een hele combi en die mag er best in gehouden
worden.
Ps. voor de oplettende lezer, ja er heeft één deelnemer alleen gefietst en niet geroeid.

