Een pioniersploeg van 10 Hemus-roeiers uit Amersfoort heeft We roeiden in twee polyester wherry’s. Gemakkelijk te
het mooiste merengebied van Europa verkend, Mazurië in roeien en – wat niet minder van belang is – gemakkelijk
Polen. Hieronder een impressie van hun roeitocht in 2015.
op de kant te tillen en te keren.

Hemus Amersfoort roeide in Mazurië, Polen
Stel je het Friese Merengebied voor,
maar dan twee, drie keer zo groot. Alle
meren en grachten zijn omgeven door
heuvelachtig bosgebied, omzoomd met
vriendelijke steigertjes, kleine campings,
dorpen, stadjes en strandjes: ziedaar het
Poolse merengebied van Mazurië.

Dagritme
Zo’n trektocht van een week kent al gauw een min of
meer vaste dagindeling:

De walploeg brengt je 's morgens naar de startplek, waar
de boten de vorige dag
veilig zijn achtergelaten. Vanaf daar
roei je naar een eerste
Dit jaar zou de KNRB voor het eerst een botenwagen
aanleg voor een kop
met twee wherry’s in dit Poolse merengebied neerzetten. koffie, met een koek
Dat wil zeggen: de eerste ploeg die ervoor ingeloot had, natuurlijk. Zelf meemocht de botenwagen meevoeren. En die eerste ploeg,
nemen in de boten.
dat waren wij, de Polenpioniers van Hemus uit
Daar is ruimte genoeg
Amersfoort. We gingen eind juni - begin juli 2015.
voor. In dit merengebied barst het van de strandjes, picknicksteigertjes of
andere mogelijkheden van aanleggen. Veel horeca is er
niet, maar soms tref je zomaar een terras aan het water.
Na de koffie doorvaren
naar een lunchplek. Je
steekt dan op een
mooie plek de boeg in
de wal. Bindt een
touwtje aan de boom
en hopla, picknicken
maar met de meegebrachte boterhammen,
de koffie, fris en voor
Wij hadden met zijn tienen 2 zomerhuisjes gehuurd in
enkelen een glaasje wijn. Na een uur zit je allemaal weer
het lieflijke Jora Wielka in het hartje van Mazurië, vlakfris in de boten op weg naar de eindstop van die dag. Een
bij Mikolajki. En van daaruit werden we elke dag door
plek die eerder door de walploeg van de dag ervoor
de (wisselende) walploeg naar de volgende opstapplek
verkend is.
gebracht. Elke dag een andere opstapplek, zodat we in 6
dagen roeien een flink deel van Mazurië bevaren hebben. Rond een uur of vijf kom je aan op de afgesproken plek,
waar de walploeg je al staat op te wachten met
Weerbericht scannen
verfrissingen. Boten eruit, bagage eruit, boten omkeren
en parkeren op een aanpalend grasveldje. En dan begint
Je vaart afwisselend op kleine meertjes, in grachten, in
het grote après-roei van palaveren, borrelen, douchen en
meanderende rivieren, op meren, soms zo groot dat je
amper de overkant kunt zien. Het is dus ook van belang dineren.
om elke dag het weerbericht, vooral ten aanzien van de
windverwachting, goed in de gaten te houden. Een groot
meer oversteken met meer dan windkracht 4/5 is hard
werken en de golfslag bouwt snel op naar hinderlijke
omvang. Zwemvesten aan is dan wel zo veilig.

De Poolse keuken is
genieten geblazen.
Heerlijke vlees- en
visgerechten, pasta’s,
veel groenten, grote
porties en dat alles
tegen de helft van de
prijs van wat wij
gewend zijn.
Tweegangen menu met
wijn en koffie toe voor
pakweg 16/17 euro. Dat vinden wij Nederlanders leuk
toch?! Ben je in Ryn? Ga naar de Stary Mwyn. Daar
kookt de kok met hart en ziel. Bijvoorbeeld gebakken
kippenlevertjes met warme cranberries en
gekarameliseerde peertjes. Voor een krats!

De afgelegde roeiroute
Dag 5: van Wilkasy
de meren
Kisajno en
Dargin
bedwongen
en gerond.
Bij Sztynort
een baaitje
De route die de Hemusploeg afgelegd heeft:
binnen geroeid. Aldaar een ruïne van een
landhuis bezocht; Von Ribbentrop maakte er in
Dag 1: begon in de buurt van Wiartel en voerde over het
de 2e wereldoorlog gebruik van. Met nog steeds
Nidzkie meer (verboden voor motorboten) via
uitstekend roeiweer terug naar Wylkasy.
een sluis van zo'n 2 meter naar Wygryny aan het
meer Beldany. Het was eerst even zoeken naar
Dag 6: van Wilkasy
een geschikte
door een
plek om de
kanaal van
boten te water
de stad
te laten. Maar
Gizycko
we vonden een
naar het
stille, kleine
meer
camping aan
Niegocim.
het water met
Dit ruime sop nu recht overgestoken naar het
een strandje en een steigertje. Het water was
smallere Wojnowo meer. Voorts een zeer
spiegelglad, het uitzicht en omgeving
smalle en ondiepe doorgang – spannend – naar
fantastisch. Een goed begin.
het Buwelno meer leidend en naar naar ons
eindpunt Cierzpiety.
Dag 2: van Wygryny naar de rivier de Krutynia, bij
Iznota, deze een heel eind op en weer terug. De
Boten schoonmaken,
kronkelende
opladen, vervoeren en
rivier loopt in
stallen in Mikolajki,
een reservaat,
voor de volgende
onderdeel van
ploeg – maar
het Krajobrazomisschien zijn we de
wy park. Puur
enige dit jaar.
natuur, adembenemend mooi
en stil. We zijn helemaal alleen, op wat vogels Afstanden
na. Soms nauwe doorgangen in rietkragen.
Mazurië ligt op zo'n 1350 kilometer van Amersfoort. Dat
Dag 3: van Wygryny, via Mikolajki en het Talty meer
is een flinke rit. De Amersfoortse ploeg heeft de rit in
naar Jora Wielka, waar onze huisjes stonden en tweeën gehakt. Omdat we botenwagen mee moesten
we op eigen terrein de boten konden stallen.
nemen. Tussenstop in het prachtige Poolse stadje Torun
Veel zeil- en
op ongeveer 1000 kilometer. De tweede dag waren we in
rondvaartboten
de middag in Jora Wielka.
rondom
Op de terugweg hebben we een paar dagen in Warszawa
Mikolajki, ook
rondgekeken. Zeer de moeite waard.
voor Polen
vakantietijd en
drukte mede
Roeien in Mazurië,
door het mooie
Polen? Het is even
weer .
rijden, maar dan is er
ook een mooi
Dag 4: van Jora Wielka via kanalen en kleine meertjes, roeigebied! Een mooi
naar de meren Szymoneckie en Niegocim. Op
avontuur en een
het laatste meer stak de noordenwind flink op en absolute aanrader.
was het flink trappen tegen de golven in.
Opeens waren er veel minder zeilboten te zien.
Het einddoel was, na weer een kanaaltje, een
strandje net boven Wilkasy nabij de stad
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Gizycko.
We roeiden per dag ongeveer een afstand van 30 tot 35
kilometer. Twee roeien, twee op de stuurplek. Na een
half uur roeien wisselden we op het water van roeiplek
naar stuurstoel, zodat elke roeier maximaal zo’n 15 tot
18 kilometer per dag roeide. Een makkie voor een beetje
ervaren roeier.

