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Nog voor het tijdstip van verzamelen ( 09:30 ) hadden de eerste boten zich al van een plaatsje
voorzien in het scheepsdiep te Geertruidenberg.
Op zich maar goed ook, want het wat later geplande warme worstenbrood was al rijkelijk op tijd
aanwezig. Nog voor 10 uur was de club compleet en liet zich de broodjes goed smaken.
Kees Holster had het zichzelf wat moeilijker gemaakt door met de auto te verschijnen.
Met het idee om foto’s te zoeken op de vaarroute, was dat dus geen verstandige keuze.
Nadat Frans en Frank het inschrijf- en havengeld verzameld hadden, gingen zij vast richting
Gorinchem om daar kwartier te maken.
Voor de deelnemers bleef Linda achter om de diverse papieren uit te reiken.
Doel bij de heenreis was om een 12 tal foto’s, welke afgedrukt aangeleverd werden, als locatie op
te sporen tijdens de te varen route. Het vinden van de foto’s bleek niet heel erg moeilijk, maar om
ze op de juiste plaats op de kaart te zetten bleek lastiger.
Ad Schipperen bleek hierin heer en meester, hetgeen niet onlogisch is gezien zijn jarenlange
ervaring als kaartmaker bij Rijkswaterstaat.
Het zoeken bleek zo eenvoudig dat de eerste deelnemers maar net zo veel tijd nodig hadden voor
de foto’s als Frans nodig had met het strijken, en weer rechtzetten, van zijn mast.
Frank kwam nipt als eerste aan en nam contact op met de havenmeester om te zorgen dat een ieder
van de juiste plaats in de haven werd voorzien.
Het idee van op elkaar wachten vóór de sluis was helaas ergens mislukt, waardoor Han een
schutting en een behoorlijke poos later pas aankwam op de bestemming.
Na een korte pauze werden de deelnemers uitgenodigd om bijeen te komen op het steiger van de
roeiers, voor een korte introductie roeisloep.
Daarna was het zwemvest om en in de sloepen voor een heuse roeiwedstrijd.
Gelukkig bleef er een echte roeier aan het roer zitten in beide boten, om één en ander in goede
banen te lijden. Het in rechte lijn en bochten roeien viel de meeste deelnemers nog niet mee.
Na 3 sessies hadden alle deelnemers geroeid en werden daar de punten voor verdeeld.
Na alle inspanningen was het tijd geworden voor de traditionele steigerborrel. De watersporters
waren mede dankzij het prachtige weer behoorlijk toe aan een drankje…..
Na de borrel was er tijd voor wat rust en konden we allen om 18:30 aanschuiven in de kantine
voor een lekkere maaltijd met diverse menu’s en een fris ijs toetje.
Na de maaltijd was er een bierproefwedstrijd, welke Frans had bedacht.
Om de kosten wat te drukken was er gekozen voor 1 krat Grolsch bier, welke in 4 bekers werd
uitgeschonken. De meeste deelnemers waren overtuigd dat er 4 verschillende merken waren, maar
dat valt niet mee uit 1 krat.
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Omdat het bierproeven was bevallen zijn de meeste aanwezigen daar nog even mee doorgegaan.
Dankzij het mooie weer, bleef eenieder lekker buiten zitten en gingen de laatsten pas rond de klok
van 2 uur naar hun bedje.
Op zondag kon er op grote schaal uitgeslapen worden, maar om 10:00 uur was het tijd voor koffie
op het terras waarbij heerlijke soesjes werden geserveerd.
Vanaf 11 uur gingen de dames aan het werk om porselein te stippen ( mooie decoraties aanbrengen
op een wit bordje ) en de heren gingen op steigersafari.
Het vinden van de diverse opdrachten op het steiger viel nog niet mee, maar uiteindelijk werden er
toch behoorlijk wat complete formulieren ingeleverd. Vooral de strategisch opgehangen touwen
met verschillende lengtes, waren lastig te vinden.
De aanwezige kinderen hadden ( samen met papa en opa ) een mooie vlieger mogen bouwen
welke tijdens de activiteiten werd getest. De woeste windkracht 4 bleek echter wat straf voor de
delicate constructies, maar er werd een beetje gevlogen.
Tevens hadden zij een kleurplaat mogen maken.
Zowel Stijn als Kristian ontvingen een leuke prijs voor hun deelname
Na een korte lunchpauze had de jury alle opdrachten verwerkt en kwam tot een eindoordeel voor
deze tocht.
Winnaar met 31 punten ….. Ad Schipperen
2e met 30 punten…….……Bart Domenie
3e met 29 punten……….....Han Hendrikx
Na de prijsuitreiking, op het terras van de wsv de merwede, gingen de meeste deelnemers richting
boot en naar huis. Enkelen waren al zo ver dat ze aansluitend op vakantie gingen, of nog even
bleven liggen in het prachtige Gorinchem.
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