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TERZIJDES

… 
gedachtenspinsels
en 
observaties

opgetekend voor
de glimlach 
en 
het plezier

HAIKU’S

vijf lettergrepen,
zeven lettergrepen en
vijf lettergrepen
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RONDJE ROGGEPLAAT #1

twaalf hoopvolle kajakvaarders 
meldden zich bij jan z’n mailadres
de helft werd door
de windverwachting weggeblazen

toen waren het er zes

zes verkleumde kajakvaarders
startten met hun stijve oude mannenlijf
één was zijn
droogpak vergeten

toen waren het er vijf

vijf heldhaftige kanovaarders
trotseerden zijwind, golven, stoer en fier
één kon het niet meer handelen
en nam de taxi terug

toen waren het er vier

vier door elkaar geschudde kajakvaarders
verdienden met alle lof en eer
een certificaat balansoefening
op onstuimig water

hopelijk volgende keer weer met meer 
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RONDJE ROGGEPLAAT #2 

het is net als
met het getij

soms
zit het mee

vaak 
zit het tegen
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VRIESDROOG #1

een heldere
avondtocht in december

windstil
en
net boven het vriespunt

de horizon
weerspiegeld
in het water

door de kleurloze
herhaling

is
oriëntatie
verwarrend
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VRIESDROOG #2

een heldere
avondtocht in december

windstil
en
net boven het vriespunt

de lampen
op de vaste wal

in tweevoud
boven elkaar
weerspiegeld

geven een
twinkelend 
charles dickens gevoel
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KAYAK WINTERUITRUSTING

gezien

zelf gebreide
eskimo-peddel hoes

rubberen kruik
met heet water

knal blauwe
huishoud handschoenen

het is en blijft
een materiaal sport



KRISTAL HELDER BLAUW

ga je kijken
of de breevaart 
en de elfhoevenplas
nog bevaarbaar zijn

zie je juist 
waar nog geen ijs is
ijsvogeltjes

kristal helder blauw
verkleumd
op een rietpluim zitten
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BIJZONDER HÈ 

ja …
vorige week

ja
bijzonder hè
vorige week
nog op de schaats

nu 
met de kano

ja
bijzonder hè

hé
jij bent
toch roboodt

bijzonder hè
ja

daar kan jij vast
wel een riedeltje
over schrijven

jazeker
… bij deze dus
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RIEDEL (TWEE MAANDEN LATER)

tja,
bizar hè

ja, 
erg bizar

vorige week
bij bruggetje
eerste ijsje van antonio

nu

onder bruggetje
schuilen
voor dikke sneeuwbui

bizar 
toch



12

WEERSVERWACHTING

droge dag
met grijs wolkendek

in de avond
regenbuien

van jakobsladders
die zilver weerschijnen
op het wateroppervlakte
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O, GIJ BRUTUS

peddel ik 
slalommend
door een mijnenveld
van houten lokeenden

en 

gekortwiekte 
eenden

vaar ik bijna 
over 
twee van die levende

ze kunnen
niet 
wegzwemmen

want
hun pootjes 
zitten aan touwtjes
met een steen

…
word ik
vanuit de jagershut
toegeschreeuwd met 
JIJ BRUUT
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PEDDEL-LENGTE AFSTAND

het doorgeven
op je peddel
van stukjes chocola
en zelfgebakken koekjes

is

een uitstekende 
balansoefening
tijdens een dobberpauze

zeker 
in 
coronatijd.
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KOUD

rondje plas
met
min drie graden celsius

en 
stroperig water

is 
hard werken

koud
kreeg ik het pas
op de fiets naar huis
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TUPPERWARE PARTY 

een 
kanovlotje 
van

één
knal gele

één
helder blauwe

één
witte met licht blauw

en

één
gewoon rode

polyethyleen 
boot

op zondagochtend
thee drinkend
met chocolaatjes

een tupperware party
op het water
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DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST

met windkracht 5
het gróte grote rondje
vaart hij naast mij

tien jaar geleden 
had ik hem
op sleeptouw

nu
sleept hij zelf 
op vrijdagavond
de jeugd
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ZOMERSNEEUW

een
wit  wollig
wolkendek

weerspiegeld
in
rimpelloos water

varen 
in de
sneeuw

bij 
20 graden
Celsius
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SEIZOENSWISSELING

als 
de dagen korter
worden

neemt 
het aantal vaarders
op dinsdagavond af
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DINSDAGAVOND RONDJE

wegvaren 
met zicht

in  het schemerdonker
weer aanleggen

de avond
voelt
langer
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SPAREN    

vaar 
ze alle 
vier

die
wisselende
winter

die
latente 
lente

die
zinderende 
zomer

en 

deze
hete
herfst

eind oktober 
in 
korte broek
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SPAREN #1  -HAIKU-

vaar 
ze alle vier

die 
wisselende winter

koud 
warm tegelijk
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SPAREN #2  -HAIKU-

vaar 
ze alle vier

die 
latente lentetijd

zo 
onopgemerkt
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SPAREN #3  -HAIKU-

vaar 
ze alle vier

die 
zinderende zomer

bijna 
verbrand ja
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SPAREN #4  -HAIKU-

vaar
ze alle vier

oktober 
in korte broek

deze 
hete herfst
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VEENHOOP

in het schemerdonker 
doemt 
een veenhoop op

die
met veel kabaal
uiteen valt

in een
verschrikt 
wegvliegende troep ganzen
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PEDDELPRAAT #2

voelt 
mijn peddel 
krom aan

dan vertelt
deze mij

dat 
ik
moe ben
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ALS HET GOLFT

heerlijk
die 
herfstwind

lekker 
de 
deining opzoeken

‘als
het golft
dan
golft 
het goed’

klotst
als deuntje
in mijn hoofd

(met dank aan De Dijk)
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COLOFON

VORMGEVING

roboodt

KANO TERZIJDES

is een uitgave in eigen beheer
uitgegeven in beperkte oplage
voor familie, vrienden en 
relaties

... deze terzijdes en haiku’s zijn voor het 
merendeel al een keer gepubliceerd in 
‘de scheg’, het club-blaadje van de kano- 
vereniging ‘de goudse peddel’

COPYRIGHT 2022
roboodt, gouda

alle rechten voorbehouden
alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, of op enig andere manier, mits vooraf schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht is verkregen




