
         Midweek roeidag juni. 
 
Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. 
Of/oder, Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. 
 
Zij het wat laat heb ik toch nog wat aan de Duitse les van vroeger. Waarom deze  zin en de 
Duitse vertaling? Ruim 400 km rijden voor een dagje roeien is redelijk ver. Voor iets aardigs 
moet je wat over hebben.  En onze midweek roeitocht speelde zich dit keer nl. voor het 
grootste gedeelte af op Duits grondgebied. Of liever gezegd watergebied. Te weten op de 
Vecht(e) te beginnen in Gramsbergen ( Overijssel ). 
In alle vroegte  uit Mijnsheerenland vertrokken om de files te voorkomen waren wij om 9.30 
u bij RV. Salland. Wij , Janka, Marian, Jan en ik. Klaas ,onze grote organisator, was de dag 
ervoor  richting Overijssel gegaan om kwartier te maken. 
De roeiloods is mooi gelegen aan het Overijssels kanaal. Vroeger aangelegd om turf en stenen 
te vervoeren. Onze gastvrouw, Annemiek, heeft ons tekst en uitleg gegeven over bruggen, 
sluizen en mogelijke aanlegplaatsen. En rond 11u staken we van wal in de Hardenberg 2 ( C4) 
Een grotere zus van onze Hymir. 
Het eerste opstakel, een hele lage brug,plat in de boot liggend en aangemoedigd door terras 

publiek van de plaatselijke kroeg, hebben 
we vlot genomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De rest van de sluizen en bruggen gaven minder problemen. Na een paar kilometer op het 
kanaal gevaren te hebben kwam de Vecht in zicht. 
Het Duitse gedeelte is verboden voor motorboten. Zonder mee- of tegenliggers hebben we op 
een gedeelte van de rivier kunnen roeien. 



Eerste stop bij Laar. Bij een oude graanmolen uit 1806. De 
molen maakte een beetje sombere indruk door de donkere 
stenen en het zwarte houtwerk.  
 Na versterking van de inwendige mens en wat rond lopen ging 
het richting Emlichheim. Daar op zoek naar een Konditorei. 
Die was snel gevonden. Een en ander maakte een leeg geroofde 
indruk in de winkel. Dus maar goed dat we zelfvoorzienend 
van huis waren gegaan. 
De terugreis ging wat sneller dan de heenreis. Stroom? tegen 
heen en stroom mee terug. 
Wat valt op in een andere omgeving? Weinig vogels in 
vergelijking met de Binnenmaas 
Vooral op het Duitse gedeelte weinig zicht op het 
achterliggende land en bebouwing door de dijkjes aan beide 

oevers. 
Maar wel een ooievaarspaar met 
jongen die ons al klepperend 
verwelkomden bij onze entree in 
Duitsland.  
Rond 5 uur waren we weer terug bij 
de roeivereniging Salland na een 
tocht van 30 km in het mooiste 
roeiweer wat je je kunt bedenken. 
Boot opgeborgen en koffie op het 
terras om vervolgens op zoek te 
gaan naar een aardig restaurant. 
Er stond eend op het menu. Is dat 

de reden waarom we onderweg zo weinig eendjes zagen 
zwemmen? Maar de smaak was goed. 
Zonder enige file kwamen we rond 10u terug in Mijnsheerenland. 
Het was weer een hele mooie roeidag deze keer mede dankzij het weer en vooral de 
gastvrijheid van onze zustervereniging in Gramsbergen. 
 
Dolf Jaarsma 
 
 


