
Denemarken, avonturen op de godenrivier. 
 
Argh! Een korte stilte en BAM BAM BAM!! ! Een uurtje ervoor was de hooiwagen nog liefdevol door 
Caroline van de verdrinkingsdood gered. Nu werd ie vermorzeld onder een waterschoen. Niet iedereen 
houdt van spinnen. Denemarken lag te smoren in de hitte en er was nogal veel vliegend, kruipend en 
slingerend gedierte. Joost haalde gruwend een teek van zijn enkel. Nikolaj schrok zich wild van de 
hazelworm die zich uit de voetjes maakte. En Nicolien en Monique huiverden van de plakkerige 
zweefvliegen, die zich aan alles tegoed deden, ons zweet, onze gesmolten boterhammen, de 
koffiecreamer.  
 
Maar de Gudenå, de Gudenå, de godenrivier, maakte alles goed. Het slingert als een koel lint door de 
heuvels van Jutland. Soms door een dichtgegroeide jungle, met wilde moerasbloemen en boomwortels 
als in mangrovebossen. Soms uitwaaierend in kalme kilometerslange meren met grote spiegelende 
watervlakten onder een zinderende zon. Dan weer over kleine binnenzeeën, met ruwe wind, die onze 
boot planerend over de golven joeg, langs kleine haventjes en buitenhuizen.  
 

 
 
De tochten waren uitgezet vanaf ons eigen buiten aan de Birksø bij Ry, een rietgedekt onderkomen, waar 
we zo van de steiger in de Medemblik stapten. Van daaruit waren vier tochten uitgezet, een keer heen, 
een keer terug en nog een keer heen en terug, maar dan de andere kant op. De boot bleef dan bij een 
roeivereniging liggen.  
 



 
 
Een ideaal schema, want in Ry zit je midden in het mooiste deel van het gebied. Bakboord, stuurboord, 
naar boven of in het water, waar je ook keek, het was groen, weelderig, geweldig, wilde wolkenpartijen in 
een strakblauwe hemel en net niet te overweldigend. Het was heerlijk afkoelen in de licht kabbelende 
rivier.  
 
De boot moest meerdere keren getild worden, waar we als groep van zes tillers niet echt naar uit keken. 
Maar als door de godenhemel gezonden, samen met het schitterende weer, doken op cruciale momenten 
de jonge gespierde Vikingen op, die moeiteloos de boot over dammen, provinciale wegen of van de 
botenwagen tilden. 

 



 
Het kan een samenzwering zijn geweest van het Deens bureau voor toerisme, maar alles zat mee deze 
week. De enthousiaste ploeg, de waldienst en zoonlief die zich prima vermaakte met de vereniging van 
hazelwormen. En scheuren met het motorbootje. Enig minpuntje was het prijspeil, maar dat hadden we 
als echte Hollanders weten te ontduiken door alle pasta uit Nederland mee te nemen. Er werd heerlijk 
gekookt en we aten bijna elke dag op het terras.  
Ergens in het universum is er dan iemand die voor gerechtigheid zorgt. Op de 10 kilometer lange Mossø 
heb je liever wind mee. Maar na een week wissel je ook gemakkelijk in de gierende wind. 
 
En onze Volvo ligt nu ergens op een autokerkhof in Noord-West Duitsland, nadat de airco het op de 
heenweg begaf. Na een cascade van narigheid en een door de verzekering betaalde huurauto, besloten 
we onze 13-jarige trouwe bak uit zijn lijden te verlossen. Ach, er zijn slechtere reden om je auto van de 
hand te doen. En ik schreef dit op de goed uitgekozen rustdag  -dank wifi- , met zicht op een regenachtig 
meer, waar de zwaluwen overheen jagen. Eindelijk regen.  
En gelukkig ook op de dag van vertrek, waardoor het afscheid iets makkelijker werd. 
 

 
 
KNRB botenwagen week 3 augustus, Gudenå. 
Caroline, Joost, Marina, Monique en Nicolien, walploeg Lon en Nikolaj (zoek die kleine verstekeling...:) 
 
Meer info http://www.knrb.nl/content.php/nl/690 

KNRB botenwagen 

 
Stel zelf een ploeg samen en roei geheel op eigen wijze in het buitenland: korte of lange trajecten, 

hotels of campings, en culturele uitstapjes. 

 

Op een sportieve manier genieten, een heerlijk weekje weg. Vanaf half juni tot half september staan daartoe twee 

botenwagens met ieder twee wherries in het buitenland tot je beschikking. 

 

http://www.knrb.nl/content.php/nl/690


Wie kunnen de botenwagens huren? 

De huur van botenwagens staat open voor leden van bij de KNRB aangesloten roeiverenigingen. Uiteraard hebben 

alle roeiers roei- en stuurbevoegdheid nodig. De cursus ‘Roeien op stromend water’ is aanbevolen, soms verplicht 

voor minstens één bemanningslid. 
 
 


