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De Toercommissie van de KNRB organiseert elk jaar een aantal meerdaagse roeitochten 
waar leden van elke Nederlandse roeivereniging zich voor in kunnen schrijven, het liefst met 
vier personen tegelijk, dan is er een boot vol.  De meeste tochten gaan naar landen in West-
Europa, maar nu was er een tocht gepland in Polen. Ik wilde graag mee, maar dat lukte in 
eerste instantie niet.  Tot er iemand uitviel in een boot van de roeivereniging Arnhem. Daar 
hadden vier dames zich ingeschreven voor Polen,  maar één van de dames is gewend om in 
het clubhuis op een tafel in de bar in leren ondergoed zo nu en dan een dans uit te voeren, 
maar was vlak voor vertrek naar Polen van de tafel gevallen, en kon dus niet mee. Dat 
betekende dat er een plaats vrijkwam in de “Edam”, en na een zorgvuldige selectie mocht ik 
toch mee. 
 

 
De Poolse rivier de Warta is ruim 800 kilometer lang, en begint in de bergen in het zuiden 
van Polen. De rivier ontspringt volgens Wikipedia in de Poolse Jura, maar volgens mij zijn het 
de Karpaten, en  dat betekent dat de Warta de hele zomer bezig is om sneeuw en ijs uit de 
Karpaten af te voeren. En dat betekent weer dat het water aan het einde van de zomer 
behoorlijk laag kan staan, met name na een droge zomer zoals wij die dit jaar beleefden.  



 
De grote vraag was dan ook toen we bij het beginpunt aankwamen: staat er genoeg water? 
Het antwoord was gelukkig positief, zodat we aan onze tocht konden beginnen. Er werd de 
hele week geroepen dat het water in de Warta normaliter twee meer hoger staat, maar na 
zorgvuldige studie van de oevers hebben wij die stelling in onze boot verworpen. Wij 
denken dat het water over het algemeen een halve meter hoger staat, en dat heeft tot 
consequentie dat er bij die waterstand minder zandstrandjes droog komen te liggen waar je 
aan kunt leggen, maar dat de kribben, die her en der – maar niet overal – zijn aangelegd, 
zichtbaar blijven.  De bodem was voor zover wij dat konden zanderig. Beschadigingen aan 
de tien boten die meevoeren zij dan ook uitgebleven. 

 
De stroomsnelheid was een vijf kilometer per uur. Na een behoorlijke regenbui leek de 
stroomsnelheid wat op te lopen, net zoals bij smallere stukken, wat goed is voor het roei-
ego: we vlogen zo nu en dan over de rivier, en schreven dat natuurlijk in het geheim aan 
onze roeitechniek toe. 



 
Bij roeien op stromend water raadt men aan tegen de stroomrichting in aan te leggen. De 
boot moet dan in de stroom draaien, en dan moet er een aantal slagen tegen de stroom 
worden ingeroeid. Dat was zeer goed te doen, onder alle omstandigheden. 
 
We roeiden per dag zo’n veertig kilometer, waarbij de leiding uitging van een snelheid 
inclusief pauzes van zeven en een halve kilometer per uur. In elke wherry zitten vier 
mensen, waarvan er twee roeien en twee op de stuurstoel zitten. Om de zoveel tijd wordt 
er gewisseld, in ons geval om het half uur. 

 
Wij wisselden in de Edam met zijn zijn vieren tegelijk. Na het commando lopen liepen we 
alle vier tegen de klok in  (regel 1) zo laag mogelijk door de boot (regel 2), zonder 
bewegende delen vast te pakken (regel 3).  Dat verliep probleemloos. Er zijn veel variaties 
mogelijk op het wisselen, maar deze stoelendans met gegarandeerde plek is de de meest 
efficiënte manier.  

 
Als je weer op de stuurstoel zit kun je van de natuur genieten. De zon scheen vrijwel de hele 
week, wat de Warta tot een sprookje maakte. Hans en Grietje hebben we niet gezien, maar 
wel een waterslang, een paar wezels die langs de rand van het water liepen, en herten die 
de rivier overzwommen. De meeste aandacht trokken de vogels. Wij meenden iedere dag 
ijsvogels te zien, wat door een tweede boot in twijfel getrokken werd. Volgens hen hadden 
wij spreeuwen gezien, en lekker geen ijsvogels. Omdat wij de mening van andere boten 
serieus namen gingen wij er van uit dat we inderdaad spreeuwen zagen, tot de enige echte 
vogelkenners in de groep schouderophalend zei dat vogelaars standaard ontkennen dat een 
andere een bijzondere vogel heeft gezien. Is onderdeel van het vak. Dus we hebben veel 
ijsvogels gezien. 

  



 
In de lucht draaiden de drones van de Warta, de wouwen, traag hun rondjes. De staart van 
de wauw heeft een V-vorm, en als hij van richting verandert draait de wauw de V, een 
prachtig gezicht. In onze boot hadden we minder geluk met de zeearend. Elke dag speurden 
wij de lucht en de bomen af. We kregen het heel simpel uitgelegd: als je een zwarte deur 
ziet vliegen, is het een zeearend. Het mocht niet baten. Wel deuren gezien, maar ze vlogen 
niet. 
 
De echte kenners zagen de ene zeearend na de andere. En als ik een zeearend was, zou ik 
elke dag boven de Warta  gaan vliegen. Het is een van de weinige niet gekanaliseerde 
rivieren van Europa. Er lopen geen wegen parallel aan de rivier, er zijn geen sluizen, er is 
vrijwel geen scheepvaarverkeer. Een enkele keer kwam er een oud, roestig plezierjacht 
voorbij, of een motorboot met vissers, maar daar bleef het bij.  
 
Polen was altijd een arm land. Tot de muur viel. Polen valt in veel opzichten in twee delen 
uiteen: een Brezjnev deel met lelijke huizen voorzien van een pleisterlaag van grijs cement, 
hotels met kamers ter grootte van een isoleercel en aan de andere kant een EU deel: 
nieuwe, strakke huizen en hotels die onderdeel zijn van West-Europese hotelketens. Op het 
gebied van auto’s is de transitie compleet. Ik heb één trabantje gezien. En die werd met een 
takelwagen weggesleept. Op een ander onderdeel moet de transitie nog plaatsvinden. We 
zagen midden in het landschap een eenzame, hoge wachttoren en na enig redeneren 
begrepen wij dat het een Poolse wachttoren moet zijn geweest die bedoeld was om te 
voorkomen dat DDR burgers hun arbeidersparadijs via Polen zouden ontvluchten om zo met 
een omweg de West-Duitsland te bereiken.  

  
 
 
Ik wilde graag naar Polen voor het landschap, en omdat de regio eeuwenlang betwist is 
geweest tussen Polen enerzijds en Duitsland, voorheen Pruisen,  anderzijds. In de eindeloze 
dennenbossen waar we doorheen voeren beraamden iets meer dan eeuw geleden nog 
Duitse  Junckers, natuurlijk met een helm met een piek erop, hun snode plannen. Om de 
sfeer goed te proeven is het goed als er nog oude panden staan, je je ’s-avonds door de 
Poolse keuken heen worstelt en je niet te buiten gaat aan tagliatelle in het Ibis hotel in 
Poznan. 
 
 



Tot slot nog wat recente geschiedenis. Polen is sinds 1 mei 1994 lid van de Europese Unie, 
en heeft ook het verdrag van Schengen onderschreven. Dit betekent dat wij met de bus die 
ons van Nederland naar Polen vervoerde in een streep door konden rijden van Apeldoorn 
naar Joszkovo aan de Warta.  Dat is een adembenemende vooruitgang vergeleken met de 
situatie voor 1994. Het is mode te klagen over Brussel, en dan wat te zeuren over geld. Na 
onze tocht zie ik het anders. Alle boten voerden een kleine, Nederlands vlag. De volgende 
keer wil een Europese vlag met een `Nederlands inzet achterop de Edam.   
 

 
 
 De dagtrips waren: 

1. Nowe Miasto nad Warta-Jaszkowo 39 km 
2. Jaskowo- Poznan 41 km 
3. Poznan0-Oborniki 39 km 
4. Oborniki- Wronki 34 km 
5. Wronki-Miedzychod 44 km 
6. Miedzychod- Skwierzyna 35 km 
7. Skwierzyna- Gorzow 36 km 

Er zijn geen sluizen zodat je inclusief pauzes gemiddeld 7 km per uur vaart. 
 


