
Een zondagmiddag half oktober. Om twaalf uur kom ik bij de AWV en zie een beeld dat niet gebruikelijk 
is voor deze tijd van het jaar: veel mensen klussen buiten aan hun boot of zitten in de zon. De kledij? 
Zomerjurken, korte broeken en slippers. Het is dan ook uitzonderlijk warm en zonnig voor deze tijd van 
het jaar. 
Ook ik ben van plan om nog wat zon te tanken en haal roeiboot Momfer uit de loods. Met het idee ‘eens 
wat verder te roeien’ heb ik extra water bij me en een paar stukken ontbijtkoek. Ik neem me voor om 
steeds een paar honderd halen te roeien en dan te beslissen of ik doorga of omkeer. Na een paar 
kilometer haal ik Bert in die ook geniet van deze zondagmiddag. Hij laat me voorbijvaren zodat ik geen 
last heb van de boeggolven. En zo vaar ik richting de A1 met Bert  in m’n kielzog. Stop ik om iets te eten 
dan komt hij dichterbij en wanneer ik verder roei  wordt de afstand weer wat groter. Ik passeer brug na 
brug en kom op water waar ik nog niet eerder was. Prachtig is het hier (voor jullie natuurlijk bekend 
terrein). De damwanden zijn lager en de wal is glooiend. Ik besluit ‘zolang Bert doorvaart, vaar ik ook 
door’. De oogkleppen gaan op en ik kijk niet meer naar de ‘kilometerpalen’ want ik wil niet weten hoe 
ver het nog is tot het eind van de zijtak. En zo beland ik daadwerkelijk bij ‘de driesprong’. Bert vaart met 
een mooi ruime boog om me heen en roept me toe ‘zo, je hebt een mooi eindje gevaren’.  Ja Bert, en ik 
moet nog terug......... Maar natuurlijk maak ik eerst een foto als ‘bewijsmateriaal’. Ik ben daadwerkelijk 
naar het punt geroeid waar de borden ‘Almelo’ en ‘Enschede’ staan. 
De terugweg verloopt  voorspoedig en ik heb gelukkig wind mee. Het is nu een kwestie van haal na haal 
zo goed mogelijk maken, niet nadenken en steeds een punt in de verte zoeken om naartoe te roeien. En 
die punten zijn er genoeg want boot na boot komt in beeld: de AWV’ers kiezen massaal het ruime sop 
vandaag. Elke boot is voor mij een welkome afleiding: een zwaai, een groet en weer verder roeien. Op 
een gegeven moment ben ik zo veel boten tegengekomen dat ik me afvraag of er nog wel leden op het 
terras zitten. Maar ook dat blijkt het geval te zijn dus ik kan de dag gezellig afsluiten op het mooiste 
terras dat je je op een dag als vandaag kunt wensen.  Bert, volgende keer naar Gramsbergen? 


