Het woordje luxe bestaat hier niet

Na elke rustshift als je aan dek komt, is het een verrassing hoe de situatie dan is. De oceaan, de lucht. “Altijd hetzelfde, maar
iedere keer anders.”

“We dobberen in onze roze roeiboot, met overal om ons heen water en daarboven de mooiste
lucht. De oceaan is groot. Nog zoveel groter dan
je denkt. En het is schitterend. We zijn omringd
door alleen de geluiden van het water.” Het gaat
over Dutchess of the Sea (Dots) op hun roeiboot
op de dertiende dag van hun oversteek vanuit La
Gomera naar Antigua.
Op het moment dat de wereld gebukt gaat onder de beperkingen van de coronacrisis brengen
vier vrouwen uit Deventer en omgeving wekenlang met elkaar door op een kleine boot op de
grote Atlantische Oceaan. Ze nemen deel aan de
Talisker Whisky Atlantic Challenge. Een tocht van
bijna 5.000 km op de Atlantische Oceaan. In het
boek ‘Zonder Dollen’ doet Astrid Janse openhartig
verslag van deze onvergetelijke reis. Vanaf het allereerste begin – een spontaan idee in december
2018 – tot aan haar thuiskomst ruim twee jaar later in Deventer. “Ik sta in het midden van alles een
beetje sullig om me heen te grijnzen en kan het
dan niet laten. Het mag niet, maar ik moet een
paar mensen knuffelen.”

Onthullend inkijkje
Janse’s verslag geeft de lezer een onthullend inkijkje in de zin, onzin en schoonheid van een
uniek avontuur. Het verhaal is openhartig, humoristisch en gaat geen enkel ongemak uit de weg.
“Het woordje luxe bestaat hier niet. Denkend aan
mijn vriendinnen thuis, ben ik blij dat ze er niet
bij zijn. Soms moet ik er vreselijk om lachen. De
constante beweging, de nattigheid en het totale
gebrek aan comfort. De enige plek waar het goed
toeven is, is aan de riemen.”
Ondanks de primitieve en zware omstandigheden
en vele tegenslagen, is het vooral de magische
schoonheid van de oceaan die bij Janse grote indruk heeft gemaakt. “Het is ondenkbaar om een
oceaan over te steken en niet de kans te benutten
om erin te zwemmen. Dat wil je meemaken. Een
soort bucketlist-ding.” Op de beste momenten is
Janse even helemaal zen op zee: “We leven compleet in het hier en nu en het is gewoon zoals het
is.” In 2024 doet ze het nog een keer, samen met
haar broer Eric.
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