Toertocht Paterswoldsemeer 17 september 2016
De aanleiding voor de toertocht naar het Paterswoldsemeer was de geannuleerde
toertocht naar Garnwerd op 4 september. De weergoden, die ons toen danig in de steek
lieten, zijn nu uitermate mild gestemd. Een waterig septemberzonnetje begeleidt de vier
C4’en, gevuld met een mix van ervaren en nieuwbakken leden, door het Noord
Willemskanaal richting Paterswoldsemeer. Een smalle doorgang naar het Hoornse Diep
leidt ons naar het sluisje dat toegang geeft tot het meer. Wachtend om geschut te
worden ontspint zich een mooie discussie over kaarten met vingers erop die via de app
rondgestuurd zijn en nu niemand kan reproduceren. Een kaart in één boot en de
eigenaresse van de vinger in een andere boot zodat ook dit niet gaat helpen, want waar
het om draait is dat we voor de koffie uitgenodigd zijn op ‘het landje’ van de vader van
Marcel Woortman. En dat landje ligt onder de vinger op de foto op de app.
Gelukkig staat Marcel bij de sluiskom en na een toch altijd weer spannende schutting
(geloof ik) roeien we het meer op. Een uitzicht om stil van te worden. Er zijn weinig
dingen mooier dan een bijna leeg meer in een lage ochtendzon aan het einde van het
zomerseizoen. Adembenemend. In een rechte lijn, de Zweerden aan bakboord houdend
en de Fokken en de Koekoek aan stuurboord, komen we in de buurt van het landje.

Stuurboord uit landen we aan bij de steiger van verblijfsrecreatievereniging ‘s Zomers
Buiten waar zich het landje en huisje van Marcels’ vader bevindt. Aanleggen bij de
steiger is voor mij (Rudi) wat nieuws en daarbij hoort ook een hoop informatie over de
risico’s voor dollen, riggers en riemen met voorbijvarende boten. Leerzaam. Daarna zijn
koffie en koek, deels verzorgd door José, de voortreffelijke organisator van de tocht, ons
deel en Marcel wordt verrast met een vroegtijdige verjaardagsaubade. Voor het vertrek
krijgen we nog een demo van Jaap hoe in je eentje te manoeuvreren met een C4, een
knap staaltje stuur- en roeikunst.
Vanaf ’s Zomers Buiten gaat het in zuidelijke richting. Varen op groot water geeft toch
een ander ‘bootgevoel’ dan in de diepen en kanalen. En wat mooi om de drie andere
boten als ranke schichten over het meer te zien ‘zweven’. We worden verwacht bij

Vereniging Watersport De Twee Provinciën, ook wel bekend als DTP, waar Frouwke
geregeld heeft dat er een goed verzorgde lunch klaar staat. Terwijl we hiervan genieten,
wordt het toch wat donkerder en verschillende app’s geven 1 á 2 mm regen aan. De
wind trekt ook wat aan en op een knobbelig meer wordt de terugtocht aanvaard. De 1 á
2 mm blijken uiteindelijk enkele droppen en de wind valt weer weg. Nogmaals de sluis,
deze keer stijgend met sterk instromend water, een bekroost Hoornse Diep en via het
Noord Willemskanaal weer terug. Als novice mijn hoofd vol met nieuwe zaken en weer
de nodige kilometers onder de kont, samen met als metronomen roeiende ervaren
leden. Dank! Het vlot verlatend vallen mij de kastanjes op, de zomer loopt af, het wordt
herfst.

