Een indrukwekkende armada van Valken zeilt over het Heegermeer
Op 9, 10 en 11 september 2011 maakten welgeteld 30 kinderen
en jongeren met Downsyndroom, hun ouders, broers en zussen
(soms zelfs met ‘aanhang’), een heerlijk zeilweekend mee. Alles
bij elkaar maar liefst 114 mensen. De familie Martin, Jeanette,
Tom en Koen Slooff uit Capelle a/d IJssel, monsterde ook aan.
SDS-bestuurslid Martin Slooff deelt zijn persoonlijke verslag
met de lezers van Down+Up. • tekst en foto’s Martin Slooff

Voorpret

‘Een jaar lang hebben wij ernaar uitgekeken. Nu nog een paar dagen en dan
gaan we er een heel gezellig weekend
van maken’. De voorpret begint pas goed
met dit welkom van Ruud Nonhebel
in het leuke informatieboekje dat een
week van te voren op de mat valt. Op
naar Heeg. Onderweg fourageren we bij
een wegrestaurant in de buurt van Emmeloord. Dan de laatste etappe naar zeilschool De Bird. Het is al donker. De weg
langs Heeg maakt een aburpte bocht
naar rechts. Nog net op tijd gezien, anders waren we in het weiland geëindigd.

Suikerbrood en dammen op kamer 11

Het bekende Friese suikerbrood staat
al voor ons klaar. De ontvangst is weer
perfect. Snel het speciale T-shirt aan.
Rood dit jaar. Koffie erbij en bekenden en
nog onbekenden dag zeggen. Wij blijken
onze kamer te delen met de familie van
Tijmen. Om in onze slaapkamer te ko-

men moeten we eerst door hun kamer 11.
Koen heeft zijn dambord meegenomen
en is binnen de kortste keren aan het
dammen met Jikke en Meike, de zussen
van Tijmen. Tot laat praten we met de
moeder van Pjotr, die we al kennen uit
Rotterdam. Wat staat ons te wachten als
onze zoon naar het voortgezet onderwijs
gaat en straks ook op zoek gaat naar
werk? We hebben enorm veel bewondering voor het doorzettingsvermogen en
de strijdlust van Fien en Erik (te lezen in
Down+Up 94).

Na Macarena het meer op

De zaterdag wordt bijtijds ingeluid met
vrolijke ochtendgymnastiek. Al iets na
achten klinkt de ‘Macarena’ uit de ghettoblaster van Eefje. Na het ontbijt vertelt
Arjen ons wat ons die dag te wachten
staat. We kunnen het meer op met een
Valk, Laerling, platbodem Rea Klif, surfplank of kano. Ruud meldt nog dat het
zeilweekend alleen mogelijk is dankzij
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sponsors. Naast onze borden ligt een gele
sticker van de hoofdsponsor. Deze Johan
Cruyff-foundation heeft als toepasselijk
motto ‘Alleen kun je niets, je moet het
samen doen’. We hijsen ons in zwemvesten en schepen ons in. In een oogwenk
zwermen rond de 130 personen uit in
verschillende vaartuigen over het eigen
meer van de zeilschool, de Idzegeaster
Poel.

BN-ers in beeld

Laag in de kuip van een Valk zit ik te
spinnen in de zon. De schipper is met
Koen aan het zeilen. Goed voor hem om
weer eens te ervaren dat hij niet zijn
eigen koers kan varen en moet luisteren
naar de commando’s van de schipper.
Tussen de middag koesteren we ons in
de nazomerzon bij een smakelijke lunch.
Als het even kan is Koen elk moment van
de dag bij het tafelvoetbal te vinden. In
de middag vaart iedereen weer uit in het
vaartuig van voorkeur. Zaterdagavond
blijft het aangenaam weer. Iedereen
geniet van de lekkere barbecue. Later op
de avond maken bij de disco zelfs twee
BN-ers, soapsterren Thomas en Nina Bos
uit Downistie, hun entree. Tijdens het
weekend is er een grote kans hen nog
‘in het wild’ tegen het lijf te lopen als

Tobias Westerveld en Lize Weerdenburg.
Onze eigen Koen moet niet zo veel van
de harde muziek en drukte hebben. Hij
vermaakt zich met zijn dambord op de
slaapkamer.

Schuin en schuilen op zondag

Vandaag varen we met de hele groep
gezamenlijk uit. Een indrukwekkende
armada van Valken en de platbodem
pruttelt over de ‘Weislaet’ naar Heeg.
We tuffen achter schilderachtige huisjes
langs (er staat er een te koop?!). Door het
prachtige dorp richting Heegermeer. Er
staat een forse wind. We hijsen alleen
het grootzeil. Toch gaat de Valk al flink
schuin. Koen houdt hier trouwens niet
zo van.
Voor de lunch zetten we koers naar het
eiland in het Heegermeer. De warme
knakworsten (1 per persoon) vliegen de
pan uit. We hebben ontzettend geluk
met het weer en picknicken droog en
zonovergoten. Na de tussenstop op de
unieke locatie gooit iedereen weer de
trossen los. Inmiddels is de zon verdwenen. De wind trekt aan. Schitterende
luchten tekenen zich af. Dramatische
wolkenpartijen, af en toe een zonnestraal, veel wind en witte koppen op
het meer. Ruysdael zou bij deze aanblik

direct naar zijn penselen grijpen. We
beginnen ons toch minder senang te
voelen en besluiten de veilige haven op
te zoeken. Net voordat de eerste plensbui
losbarst leggen wij aan in het dorp. Aan
vaste wal sprinten we naar de grote zonneschermen van de plaatselijke café’s.
Vanaf onze droge schuilplaats zien we
de onfortuinlijke boten na ons binnenkomen. Zij hebben heftige slagregens
getrotseerd. De opvarenden hebben nog
weinig droge draden aan hun lijf. Als de
brug in Heeg is geopend, varen we met
het hele flottielje op de motor terug naar
de zeilschool.

Dampende kroketten

Schalen met dampende kroketten
staan ons bij De Bird op te wachten.
Na onze avonturen op het Heegermeer
smaken deze als nooit tevoren. Dan komt
het moeilijke moment van het afscheid
nemen. Nog even wat napraten met deze
en gene. Vele handen, zoenen en enkele
knuffels verder stappen wij moe en
zeer voldaan in de auto. We rijden over
de steile brug bij Heeg waar we zojuist
nog onderdoor zijn gevaren en gaan op
weg naar Hommerts (let op de bocht!).
Een soort weemoed komt al bij mij op. Ik
vraag mij af waar deze vandaan komt.
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Heel speciaal aan het zeilweekend vind
ik de vanzelfsprekende en onuitgesproken ‘klik’ met al die andere mensen die
net als wij een ‘gewoon, bijzonder’ of zo
u wil ‘bijzonder, gewoon kind’ hebben
met dat ene chromosoom extra. Voor mij
is het ontroerend en hartverwarmend
om te zien hoe de ouders, maar zeker
ook de broers en zussen, met veel liefde
om hun kind met Downsyndroom heen
staan. Het vooruitzicht van het volgende
(tiende) zeilweekend in september 2012,
vrolijkt me al snel weer op.

Vlag in top voor ‘Onder Zeil’!

Kapitein Ruud Nonhebel heeft met
zijn enthousiaste bemanning een fantas- tisch zeilweekend van stapel laten
lopen. De bestuursleden Anouk, Arjen
en Hedy voorop. En niet te vergeten de
mannen en vrouwen die weten waar de
‘bakstag’ en de ‘fokkeschoot’ te vinden
zijn. Schippers Anne, Bart, Jo, Joost, Jurriën, Klaas, Koen, Nick, Paul, Rik, Twan,
Ubbo en Wouter, hartelijk bedankt! Het
zeilweekend 2011 was een groot succes,
van suikerbrood tot soapsterren.
Voor informatie en inschrijven voor het zeilweekend in september 2012 ( jubileumeditie),
zie www.stichtingonderzeil.nl.

Reportage

Lekker uitwaaien in Friesland
tijdens het jaarlijkse zeilweekend
van ‘Onder Zeil’

