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Busje met roeiers
knalt tegen woning
JOSÉ HULSING
RUTGER VAN DER MEIJ

MINNERTSGA Veertig centimeter
van de bank waarop Greetje Bekius
zat, boorde zich zaterdag een be-
stelbusje met vermoeide Elfsteden-
roeiers in de gevel.

,,Yniens in soad lawaai, en dernei in
soad glês.’’ Bekius weet niet hoe ze
het heeft als ze zaterdagmiddag op
de nagelnieuwe bank appjes naar
haar dochters zit te versturen. Juist
in die zithoek knalt een busje zo-
maar tegen hun huis aan de Fernia-
wei in Minnertsga.

Vanwege de hitte heeft ze de gor-
dijnen dicht en de zonneschermen
neergelaten. Het voorkomt dat Beki-
us na de botsing het hele glasraam
over zich heen krijgt. ,,Dat it sa
waarm wie, hat myn gelok west.’’

Overstuur rent ze naar buiten. Bij
het busje treft ze drie mannen van
Roei- en Zeilvereniging Daventria.
De sporters uit Deventer doen mee
aan de Elfsteden Roeimarathon en
hebben de hele nacht doorgebuffeld.
Het ploegje is doodop. Vermoeid-

heid lijkt de reden te zijn dat de be-
stuurder de flauwe bocht in de weg
heeft genegeerd en lijnrecht op het
huis van Greetje en Jochem Bekius is
ingereden.

Bekius wordt ter plekke opgevan-
gen door de fietsende wethouder
Nel Haarsma van het Bildt, die het
busje luttele meters voor haar tegen
de gevel ziet botsen. ,,In pear sekon-
den letter, en ik hie der sels mei de
fiets tusken sitten. Der siet in en-
geltsje op myn skouder.’’

Niemand raakt gewond, maar bij
alle betrokkenen zit de schrik er
goed in. Haarsma hoort de chauffeur
zeggen dat het een grote vergissing
was om zelf achter het stuur te krui-
pen. ,,It wienen fierders kreaze
manlju. Se hawwe ek net te hurd ri-
den of sa.’’

Gemeente en brandweer stutten
de gevel. De woonkamer wordt ver-
boden terrein verklaard, maar de be-
woners mogen in het huis blijven.
,,Dat kin feroarje as de gevel dochs
sloopt wurde moat’’, zegt Jochem
Bekius. Vandaag volgt er mogelijk
duidelijkheid. Voorlopig zal de fami-
lie het moeten doen met de kleine
opkamer.

,,Dit moeten we voortaan anders
organiseren. Volgend jaar gaat er
een aparte chauffeur mee’’, zegt
voorzitter Rob Bilderbeek van Da-
ventria. Hij is opgelucht dat het bij
materiële schade is gebleven.

De Deventer ploeg telt zes man,
die per drietal de Elfstedenroeiboot
bedienen. Terwijl in Minnertsga het
ongeluk met de ‘walploeg’ plaats-
vindt, gaat Daventria in Leeuwarden
nietsvermoedend over de finish.

Ook Bilderbeek wijt het ongeval
aan de vermoeidheid, in combinatie
met rijden op onbekend terrein.
,,Het is gewoon een heel eind, twee-
honderd kilometer roeien met z'n
zessen. Het warme weer en de harde
wind maakten het net iets zwaarder
dan andere jaren.’’
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wethouder
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Bij de botsing kwam een deel van de voormuur naar beneden. FOTO ANTON KAPPERS


