
Zo af en toe komt er een boek op mijn pad wat je een vreemde

eend in de bijt zou kunnen noemen. Zo ook dit boek over

zeemanstaal. De eerste gedachte diebij mij opkwamwas

of er v eel roei-uitdrukkingen wellicht ook afkomstig zijn

uit de scheepvaart. En zo ja, of hetnogwatte makenheeft

met de originelebetekenís. Ookvoor dat snelleinkijken

Ieent het boek zich, want het is eigenlijk een naslagwerk, wat

je makkelíjk snel even inkijkt, maar wnarin je ook wat langer

kuntronddolen.

ldioom
Bij het roeien maken we nogal eens gebruik van

speciale uitdrukkingen zoals 'doorje kont trap
pen' en'een snoek slaan'. Zou een buitenstaander
hier ook van wanten weten?, vraag ik mezelf
dan af.

Toch is dit soort roei-taal nuttig omdat je met
slechts enkele woorden een heleboel informatie
kunt doorgeven mits de zender en de ontvanger
daar hetzelfde idee bij hebben.

Dit roei idioom kan per coach verschillen,

bijvoorbeeld: '1ang voor' kan betekene n je zelf
uitstrekken en Ianger maken of je segment naar

de inpik verleggen. 'Sitback' is een kreet die je wel

eens hoort bij verenigingen die zowel een lste als

een 3de stop kan betekenen. Ook per generatie

zijn er verschillen. Een frappant voorbeeld is 'het

Pimenoven', zo'n 25 jaar geleden was het een

oefening komend van de roeibroers Pimenov.

De bedoeling was dat je haaltjes maakt op het
eerste kwart van de sliding vanaf de inpik om die

te perfectioneren. Nu wordt er vaak'omgekeerd

uitlengen' mee bedoeid.

Dat een uitdrukking ofwoord dus ingeburgerd

raakt en een betekenis krijgt die niet altijd
meer (geheel) de oorspronkelijke betekenis

weergeeft, gebeurt in het roeien dus net zo als

in dit boek.

Eigen roei-taal
Dit boekje staat dus vo1 met idioom, wat voor een

zeeman (vroeger) net als voor een roeier natuuÍ-
Iijk en praktisch was. Dat deze uitdrukkingen
buiten het zeilen een eigen leven zijn gaan leiden,

is te verklaren omdat de grote scheepvaart altijd
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een grote ro1 heeft gespeeld in onze samenleving.

En gelukkig worden de meeste van deze uitdruk-
kingen wel door iedereen hetzelfde geïnterpre-

teerd. Ton van Schoonhoven, a1 vroeg in zijn leven

in de ban geraakt van de grote zeilscheepvaart

heeft een bljzonder aardigboekje over deze

zeemanstaal geschreven. Wat het boek interes-

sant maakt, is de uitleg waar de uitdrukking
vandaan komt en wat het betekende en dat

samen met talloze nuttige illustraties.
Hoewel enige uitdrukkingen ook bij het roeien

gebruikt worden, lijkt het erop dat de roeiwereld

toch meer haar eigen roei-taal kent en ntet zo

verwant is met de grote zeilscheepvaart.

Maar dat maakt dit boek niet een minder
geslaagd. Dit soort boeken zljn voor mij nou
juist die je graagals cadeau wilt ontvangen en

dus ook a1s cadeau wilt weggeven. En laat nu ook

de prijs meevallen (ongeveer € 14), dan heb je

een aanrarler voor de Sint en Kerst.
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