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Fotokatern
Na vorig jaar de verschillende plekken waar de Varsity ooit gehou-
den is opnieuw op de foto te zetten en te vergelijken met hoe het 
er toen voor stond, hebben we nu een aantal roeifotografen uit 
de recente geschiedenis gevraagd de mooiste Varsity-foto die ze 
ooit gemaakt hebben uit te kiezen. Op de volgende spreads vindt 
u de keuzes van achtereenvolgens Merijn Soeters, Erwin Cardol en 
Sybrand Treffers. Zij geven daarbij aan waarom zij die foto nou zo 
bijzonder vinden en/of wat er niet allemaal op te zien is. We kozen 
ervoor om te beginnen en te eindigen met twee foto’s van de huidi-
ge huisfotograaf van de Varsity, Ben Kortman. Hij heeft zich vooral 
gespecialiseerd in wat er precies allemaal op de kant afspeelt. De 
foto op deze pagina behoeft geen nadere uitleg, wij geven die wel 
bij de laatste foto van dit katern. 
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Voor fotografen is de Varsity een must. Het journaille van Ne-
derland denkt immers dat de wedstrijd een ‘typische’ roeiwed-
strijd is en dat de beste ploegen en roeiers het er tegen elkaar 
opnemen. De wedstrijd staat dan ook garant voor publicaties in 
kranten en tijdschriften. Meer dan de Heineken, Head, Holland 
Beker, veel meer dan de vaak wat saaie nationale kampioen-
schappen met al hun ingewikkelde verschillende disciplines 
en klassen.

De Varsity heeft een duidelijk en gemakkelijk verhaal: er is één 
nummer dat er toe doet, met een klinkende naam. De winnaars 
vertegenwoordigen een stad, dat bekt ook lekker. Ook in jaren 
waarin de toppers niet mee doen, wordt de wedstrijd verslagen 
als een WK. Het doet er niet veel toe wie er in de boot zitten: de 
meeste lezers en journalisten kennen de namen van de roeiers 
toch niet. Ook niet als die wel internationale status hebben. En 
dan zijn er foto’s van blote mensen in het koude water. De beel-
den die doorgaans geplaatst worden: duikende naaktelingen of 
bier-strepende jasjes. Het beeld waarmee de Varsity geassoci-
eerd wordt, spreekt aan. Ook wanneer je niets van roeien weet, 
zoals de meeste lezers.

Dan deze foto. Wat zie je? Veel mensen zeggen: ‘een acht’. Tot-
dat je ziet dat die acht dan geen stuurman heeft. In 2009 wint 
Skadi de Varsity. Vroeg in de race nemen de Rotterdammers 
een voorsprong op Nereus en schuiven ze voor hen. De twee 
vieren slaan synchroon naar de finish. Dit beeld is een mazzel-
tje. Het is er eentje uit een hele serie en heeft weinig te maken 
met de kwaliteiten van de fotograaf. Je ziet dit pas op je compu-
terscherm. Voor roeiers die de mindfuck zien, is het leuk. Maar 
een krant zal deze foto nooit plaatsen, omdat het duidelijk is 
wat er gebeurt. En er is geen blote kont te bekennen.

De acht - Merijn Soeters
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Oude vier Skadi 2009 - Erwin Cardol
Wie wel eens een aflevering van de televisieserie ‘Nederland 
van boven’ heeft gezien – of de talloze dronefilmpjes op in-
ternet bekijkt - snapt waarom ik dit zo’n bijzonder beeld vind. 
Vanuit een vogelperspectief ziet het tafereel van zegevierende 
roeiers en hun slechts in stropdas geklede supporters er ver-
rassend anders uit. Het is een zoekplaatje: op het beeldscherm 
inzoomend op afzonderlijke poppetjes kan ik de emoties van 
de roeiers en hun fans goed invoelen. Het koude water van het 
Amsterdam-Rijnkanaal deert ze niet. Het is één vrolijk krioe-
lende mierenhoop.

Nadat ik jarenlang foto’s had gemaakt vanuit een bootje van de 
reddingsbrigade en telkens terugkwam met een vergelijkbaar 
setje als de fotografen naast me, wilde ik iets anders. Foto’s van-
af de Schalkwijkse Brug. De spoorbrug werd toen al streng be-
waakt. Benevelde corpsleden en een overmoedige eerstejaars 
werden resoluut door een legertje agenten in de kraag gegrepen. 
Niemand kwam het talud op. Indertijd werkte ik als persvoor-
lichter en besloot contact op te nemen met de persvoorlichter 
van politiekorps Midden-Nederland. Met mijn brief over het 
bijzondere evenement kreeg ik toestemming om vanaf de brug 
te fotograferen. Gekleed in een knalgeel vest en geëscorteerd 
door twee agenten mocht ik als enige foto’s maken vanaf de 
brug. De dienders keken geamuseerd naar zowel het roeien als 
het liederlijke randgebeuren op de dekschuit recht onder ons. 
Voor mijn chaperons voorzag ik de bewegende beelden van 
commentaar.
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Pijn of geluk - Sybrand Treffers
Een foto kan om allerlei redenen interessant zijn. Om schoon-
heid, door nieuwswaarde, dankzij het moment. Maar ik denk 
dat een foto uiteindelijk overleeft als een combinatie van fac-
toren raak is. Eigenlijk moet je aan de hand van het beeld een, 
of hét, verhaal kunnen vertellen. Ik houd nu eenmaal van het 
minder voor de hand liggende. Een foto van een vier-met-met-
zwemmers-er-om-heen hoort er natuurlijk te zijn, maar is mij 
te standaard. Deze foto laat wellicht -want het hoeft helemaal 
niet de waarheid te zijn- zien wat de waarde voor een roeier is 
van het winnen van de Varsity. 

Het kan ook zijn dat Gijs Vermeulen juist helemaal stuk zit. Dat 
is het mooie van fotografie: suggestie. Door het ontbreken van 
bewegend beeld en geluid, vul je zelf dingen aan. En je wordt 
niet afgeleid of gestoord door andere invloeden. Een foto kan 
heel puur zijn. Verder kun je aan de roeiers zien dat hun naakte 
supporters helemaal rondom de eveneens niet zichtbare boot 
aanwezig zijn. De foto laat ook zien dat iedereen zo zijn eigen 
beleving heeft na de overwinning. Dat de zege al enige minuten 
oud is, wordt ook duidelijk, want je ziet ook verenigingsgenoten 
die weer naar de wal zwemmen. De lauwerenkansen kunnen 
thema van een verhaal zijn over Olympische Spelen, de Griekse 
Mythologie en Romeinse overwinningen. En passant vertelt de 
foto ook nog even het verhaal van de rode Nereustreepjes. 



Nereus versus Skadi
Als je naar de uitslag van de laatste jaren kijkt, is de Varsity weinig 
spannend meer. Sinds 2005 won enkel Skadi of Nereus de grootste 
studentenroeiwedstrijd van het land. Het is Amsterdam tegen Rot-
terdam. Een strijd die ook op de kant steeds meer zichtbaar wordt. 
Beide verenigingen hebben de laatste jaren een exclusieve plek op 
de dekschuit die ter hoogte van de finishlijn aan het supporterster-
rein ligt. Vanaf hier kan ook het gemakkelijkst het water worden 
ingesprongen mocht de door jou geliefde vier winnend over de 
streep komen. Aan de linkerkant de aanhangers van Skadi, aan de 
rechterkant die van Nereus. Beiden met een tap in hun midden, van 
waaruit de meeste liters bier linea recta richting tegenstander gaan. 

Hier waagt een Amsterdamse wedstrijdroeier (het bordeauxrode 
jasje behoort enkel toe aan wedstrijdroeiers of bestuursleden) zich 
op het Rotterdamse deel. Op het eerste gezicht nagenoeg alleen, 
al wijst het getouwtrek op de achtergrond op in elk geval één of 
twee medestanders. Een dappere poging, al weet ik niet zeker of de 
coach van de Nereusroeier wel zo blij is met de vechtpartij. Beide 
jongens kijken al angstig naar de plek waar ze eventueel terecht 
gaan komen als ze teveel uit hun balans worden gebracht. Ook hier 
is de vraag, wint Nereus of wint Skadi? In de boot won deze editie 
van de Varsity (2015) in elk geval Rotterdam. 

Mick Makker - 2
24 jaar
Rechten
90 kg
200 cm
22 blikken
Ladies' Challenge Plate
2k PR: 6:02

Deelnemerskatern
Sinds het Varsity Magazine twee jaar geleden begon met het publice-
ren van foto's schijnt voor een aantal deelnemers een Tinder account 
niet meer nodig te zijn. Of dat positief of negatief is, is bij de redac-
tie niet bekend. Wat vaststaat is dat het een traditie is die wij graag 
voortzetten, net als de broodnodige duiding van uw experts, die ook 
dit jaar weer bij iedere ploeg te vinden zal zijn. Het staat u vrij om met 
deze kennis uw voordeel te doen in bijvoorbeeld weddenschappen, al 
aanvaarden wij uiteraard geen enkele verantwoordelijkheid voor wat 
dan ook. Mocht u Okeanos missen, wat ons niet erg waarschijnlijk lijkt, 
u kunt gerust zijn: de Amstelveense roeiers zijn gewoon present, maar 
hebben zoals wel vaker vier dagen voor de deadline nog geen flauw 
benul wie er deel zullen nemen.

Met vriendelijke groet,
Roos Blaauwendraad & Thijs IJsbrandy (deelnemerskatern)
Frank van der Ploeg (co-hoofdredacteur)

Freek Robbers - slag
26
Bewegingswetenschappen 
(afgestudeerd)
80 kg
1.90 m
49 blikken
Ladies' Challenge Plate
2k PR: 6:12
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Abe Wiersma - boeg 
22 jaar
Msc System and Network Engineering
95 kg
1.92 m
19 blikken
Overwinning H4K 750m 2016
2k PR: 5:53,5

Dieuwke Fetter - stuur
26 jaar
International Business & Management
55 kg
1.61 m
28 blikken
Varsity

Rogier:   “Nu Karien naar de Spelen is geweest is dit de 
laatste kans voor Freek om zijn plek aan de 
familietafel te verdienen.”

Meindert:   “Hopelijk maakt Simon geen gekke 
handgebaren.”

Govert:   “Nereus gaat van nu tot 2028 de Varsity winnen.”

Jaap Scholten - 3
21 jaar
Geneeskunde
95 kg
1.98 m
24 blikken
Senioren B WK goud in de 8+
2k PR: 5:58
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Nereus, alweer
Vorig jaar wist de Nereus-vier met Jaap Scholten, Robert Vicic, Mick Mak-
ker, Nelson Ritsema en stuurvrouw Dieuwke Fetter het hoofdnummer met 
een solide race te winnen. Nadat het Rotterdamse Skadi in het eerste deel 
van de wedstrijd aan de leiding was gegaan, ging de eerste plaats hal-
verwege het parcours van drie kilometer over naar de Amsterdammers. 
Nereus stond de leiding niet meer af en finishte uiteindelijk met maar 
liefst elf seconden 
voorsprong op de num-
mer twee. Het succes 
van deze ploeg past in 
het bredere scala van 
prestaties die Nereus-
coach Diederik Simon 
de afgelopen jaren 
met de zware mannen-
groep heeft neergezet. 
Simon beschikt over 
een brede groep goe-
de verenigingsroeiers, 
grotendeels ex-junio-
ren en een klein beetje 
eigen kweek, en heeft 
dit seizoen voor het 
derde jaar op rij een 
voltallige Nereus-acht 
als prioriteitsboot ge-
formeerd. Deze ploeg 
gooit inmiddels ook in-
ternationaal hoge ogen 
en zal vermoedelijk ook 
uitkomen bij de eerste wereldbekerwedstrijd. Verschillende roeiers, onder 
wie Scholten en Ritsema, wisten afgelopen zomer ook door te breken naar 
het nationale team onder 23 jaar waarmee zij in Rotterdam een gouden 
medaille in de mannen acht behaalden. Naast deze jonge honden zorgen 
ervaren roeiers als Freek Robbers voor continuïteit binnen de ploeg. 

Bij het ter perse gaan van het Varsity Magazine was nog niet bekend met 
welke opstelling Nereus dit jaar gaat aantreden. Van de ploeg van vo-
rig jaar is alleen Vicic gestopt. Ondanks het feit dat de Nereusroeiers uit 
de A-equipe dit jaar mee zouden kunnen doen vanwege het iets lossere 
bondsschema in het post-olympisch jaar kiest Simon ervoor om alleen 
verenigingsroeiers op te stellen. Gelet op de verpletterende wijze waarop 
de Nereus-acht de Heineken Roeivierkamp wist te winnen - het verschil 
met de overige Nederlandse ploegen bedroeg op de 750m vijf secon-
den en op de 2500m maar liefst achttien seconden - moeten we ervan 
uitgaan dat de Nereus-vier in elke samenstelling over veel snelheid zal 
beschikken. Het enige risico is een totale breakdown van de ploeg in de 
finale. Dit gebeurde twee jaar geleden toen het fris roeiende Skadi bru-
taal de leiding nam en de Nereus-ploeg in een poging weer bij te komen 
roeiend uit elkaar viel. De resultaten van Nereus in het voorseizoen wijzen 
er evenwel op dat de roeiers ten opzichte van twee jaar terug in fysiek, 
technisch en mentaal opzicht een stuk zijn gegroeid. Dat er sprake gaat 
zijn van een 'fool me twice' scenario ligt dan ook niet voor de hand. 

Het andere risico voor de Nereïden is een luxeprobleem. Want wie stelt 
Simon op? Kiest hij net als in de acht voor Freek Robbers op slag of is hij 
bang dat hij net zoals twee jaar terug op het moment suprême door het 
ijs zakt? Naar verluidt staat Ritsema, de slag van vorig jaar, niet hoog op 
het prioriteitenlijstje van de hoofdcoach en het is nog even de vraag wie 
behalve Robbers en Ritsema de boot goed zou kunnen voorslaan. Daarbij 
kan er maar één niet-studerende roeier dispensatie krijgen en als Robbers 
die vrijkaart krijgt, kan dat niet naar iemand als de sterke Bo Wullings 
gaan. Het wordt dus nog wel even puzzelen voor de Amsterdamse favo-
riet. 

Triton, nog steeds
Het is hartverwarmend om te zien hoeveel langstudeerboetes olympiërs 
Kaj Hendriks en Harold Langen zich getroosten in hun pogingen om Triton 
eindelijk aan de langverwachte zege in het hoofdnummer te helpen. Het 
is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat het kanon voor het laatst voor 

Normaal gesproken is dit geen moeilijke vraag om te beantwoorden voor 
schrijvers van een ronkende voorbeschouwing in een blad dat sterk met 
de Varsity verweven is. De fever pitch gaat vaak in de eerste alinea's al 
omhoog met wervelende teksten over een aanstaande titanenstrijd op 
het Amsterdam-Rijnkanaal en speelse opmerkingen over de vele harten 
die in vele studentensteden vol verwachting kloppen.

In de aanloop naar de wedstrijd al toegeven dat de finale eigenlijk al wel 
eens een gelopen race zou kunnen zijn, is er natuurlijk niet bij, dat is 
slechte marketing. Dit jaar lijkt het antwoord op de vraag of het spannend 
wordt evenwel onvermijdelijk: we moeten er serieus rekening mee hou-
den dat het Amsterdamse Nereus een vier op het water gaat leggen die 
alle andere ploegen overklast. De uitslag van de Heineken Roeivierkamp, 
waarin Nereus verreweg de beste was en zelfs twee keer bijna een baan-
record verbrak, spreekt wat dat betreft boekdelen. Gelukkig weerhoudt 
deze harde realiteit de jonge en onbezonnen studenten her en der in het 
land er niet van om bij hoog en laag vol te houden dat niet Nereus, maar 
hun eigen helden de Varsity gaan winnen. En zo hoort het. Daarom toch 
een uitgebreide voorbeschouwing op wat komen gaat.

een set donkerblauwe vellen klonk. Toch - of misschien wel daarom - is 
het enthousiasme voor de Oude Vier bij Triton onverminderd groot. Met 
Hendriks en Langen heeft Triton twee van de beste roeiers van het hele 
deelnemersveld aan boord. Deze mannen krijgen gezelschap van derde-
jaars Bas Thijssen en tweedejaars Jacob van de Kerkhof. Laatstgenoem-
de heeft een verleden als kanovaarder - bij een echte kanoclub that is, 
niet bij een rivaliserende studentenroeivereniging - en is net als Hendriks 

oersterk. 

Of de ploeg roeiend de 
boel bij elkaar kan hou-
den, valt nog te bezien. 
Triton heeft met verge-
lijkbare combinaties in 
het verleden een paar 
keer gestunt met pui-
ke races, maar is met 
soortgelijke ploegen 
ook wel een paar keer 
flink door het ijs ge-
zakt. In hun voordeel 
spreekt dat Thijssen 
en Van de Kerkhof tij-
dens de Winterwed-
strijden de snelste wa-
ren in de Gevorderden 
twee-zonder, het oude 
Overgangsveld. De re-
latief onervaren roeiers 
zijn dus niet alleen   fy-
siek getalenteerd. La-

ten we in ieder geval hopen dat Hendriks en Langen niet nog vijftig jaar 
als student ingeschreven hoeven te blijven staan om eindelijk dat felbe-
geerde gouden blik binnen te halen, maar de kans is tegelijkertijd ook erg 
groot dat de 134e editie voor de twee onervaren roeiers nét te vroeg zal 
zijn. Wél lijken de Utrechters de enigen te zijn die Nereus fatsoenlijk partij 
zullen kunnen bieden.   

Ondertussen in Rotterdam, Delft, Leiden en Groningen
Achter Nereus en Triton lijken Skadi en Proteus redelijk serieuze outsiders. 
Skadi, de winnaar van twee jaar terug, heeft met Thijs van Luijk en David 
Fox goede roeiers in huis, die weten wat het is om drie kilometer lang te 
blijven draaien. Naast Fox won ook Floris von Bonninghausen twee jaar 
terug al de Varsity. Proteus zou misschien wel eens de echte dark horse 
van de finale kunnen zijn. Met bondsreserve voor de Olympische Spelen, 
Sjoerd de Groot, en zilveren medaillewinnaar bij de Universiade, Vincent 
Klaassen, heeft deze boot een zeer ervaren slagenduo. Achter hen zit 
het sterke talent Steven Coevert en voor de boegpositie kan de Delftse 
vereniging kiezen uit een brede selectie soepele roeiers. 

Een blik op hun stadgenoten van Laga levert een gemengd beeld op. Van 
de talentvolle generatie roeiers waarmee Laga vier jaar geleden nog zulke 
mooie prestaties wist neer te zetten is het overgrote deel inmiddels ge-
stopt. De nieuwe aanwas vanuit de eerstejaars achten was de afgelopen 
jaren zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht behoorlijk, maar een 
echt 'breakout season' heeft deze groep nog niet beleefd. Ook nu lijkt 
men niet verder te kunnen komen dan een plek in de subtop en dat terwijl 
men juist hiervoor topcoach Susannah Chayes had aangetrokken. 

Njord heeft een jonge ploeg die het trainen in de vier-met-stuurman se-
rieus heeft aangepakt. De gestuurde vier ging zelfs mee naar een trai-
ningskamp in Varese en bij de Winterwedstrijden wonnen ze in een snelle 
tijd het vieren-veld. Tegen hen spreekt dat hun verwachte line-up niet 
bijzonder veel vermogen bevat en misschien nog wel belangrijker: geen 
echte toppers. De talenten die twee jaar terug op de tweede plaats zijn 
geëindigd, Floris Röling en Peter Gründer zijn gestopt (over die laatste 
elders in dit blad meer) en Stef Broenink verkiest zijn skiffplannen boven 
een race met de mindere goden van de club.   

In Groningen zijn de Varsity-ambities weer voor langere tijd in de koel-
kast gezet. Bij Gyas, dat al jaren de grootste studentenroeivereniging van 
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Nereus Triton Triton

Triton Skadi Nereus

Proteus Laga Laga

Skadi Nereus Gyas

Njord Proteus Skadi

Okeanos Gyas Vidar

Thêta Skøll Njord

Govert Meindert Rogier

Wouters (Borghs en Withagen) en ergobeul Jochem Kostelijk zelfs over 
ruimschoots de allersterkste Oude Vier van het veld. Dat ze desondanks 
überhaupt niet worden genoemd tussen de favorieten, is echter een ont-
wikkeling die tot weinig optimisme stemt. Thêta is ook zo’n vereniging die 
moet worden genoemd. Dit jaar zitten de Eindhovenaren over de gehele 
lijn duidelijk in de lift en ook de zware mannen kunnen daartoe gerekend 
worden. Met de sterke Sander de Graaf zullen zij met een gunstige loting 
dit jaar vermoedelijk mee kunnen doen om een finaleplek.

Met de opkomst van deze verenigingen raken andere niet-KNSRB vereni-
gingen die regelmatig naar finaleplekken voeren wat meer op de achter-
grond. Dit geldt in het bijzonder voor Orca, te meer nu daar sinds vorig 
seizoen een aantal gelouterde roeiers is gestopt en het nu aan een nieu-
we generatie is om het stokje over te nemen. Zo op het eerste gezicht 
is die groep er duidelijk nog niet. Skøll daarentegen gaat het laatste jaar 
wel weer redelijk goed, maar de Amsterdammers hebben een zeer matige 
vier ingeschreven. De Varsity leeft nog niet bepaald aan de Jan Vroegop-
singel, net als in Amstelveen, wat traditiegetrouw twee weken voor het 
evenement nog steeds geen flauw benul heeft van wie er mee gaat doen. 
Euros ten slotte heeft een best aardige vier, maar dan is dan tegelijkertijd 
ook alles mee gezegd.   

Ook al wordt de wedstrijd waarschijnlijk minder spannend dan eerdere 
edities, het wordt nog steeds een mooie pot om naar te kijken en wie 
weten zorgen Triton of Proteus wel voor een stunt. Wij hopen u daarom 
allemaal op 9 april in Houten te mogen begroeten!

Nederland is, dringen maar geen zware mannen door tot de top. Bij de 
knorrenvereniging speelt het probleem dat hun eerstejaars achten voor 
een groot deel worden bevolkt door derde- en vierdejaars studenten die 
eerst een paar seizoenen via quasi-serieuze programma's op regio- en 
clubniveau hebben geroeid. Dit leidt enerzijds tot sterke eerstejaars ploe-
gen maar anderzijds tot een grote uitstroom van roeiers na hun eerste- en 
tweede jaar. Je zou verwachten dat men in de krimpregio die Groningen 
heet wel beter zou moeten weten. Aegir stuurt vier compleet onbekend 
namen naar Houten. Zorgwekkender is echter dat de Groningse corpora-
len niet veel beters hebben rondroeien dan dat.

De rest van de wereld
De enige KNSRB-vereniging die nog niet ter sprake is gekomen, is Argo. 
Laten we het erop houden dat de Wageningse 'Food Valley' heel erg be-
langrijk is voor de Nederlandse economie en dat het in zekere zin dus 
positief is dat men zich op de Wageningse Berg kennelijk niet al te serieus 
met randzaken zoals roeien bezighoudt. Phocas is daarentegen wel seri-
eus aan de weg aan het timmeren in het nationale roeien. In het kielzog 
van skifftalent Koen Metsemakers is in Nijmegen een kleine groep goede 
roeiers aan het ontstaan die in de juiste combinatie wel degelijk een leuke 
wedstrijd kan varen. Twee jaar terug leidde dat al tot een finaleplek, dus 
er zit zeker potentie in. 

Hetzelfde geldt voor Vidar. Vorig jaar haalden de Tilburgers voor het eerst 
in de geschiedenis de finale van het hoofdnummer waarin zij op een ver-
dienstelijke vierde plaats eindigden. Dit jaar beschikken ze met de twee 

Meindert Klem
Oud junior zonder greintje vereni-
gingstrouw als het op de Nederlandse 
roeiwereld aankomt. Ondanks studies 
in de Verenigde Staten ook geroeid bij 
zowel Laga als Skadi, maar in de tus-
sentijd altijd lid gebleven bij Willem 
III. Dit verleden bracht hem ertoe vorig 
jaar deze ploegen in deze volgorde op 
plek 1 en 2 in te schalen, waarmee hij 
dan toch één ploeg goed had ingeschat. 
Voor dit jaar is hij de enige die Nereus 
niet in de top-3 noteert. Niet gek overi-
gens, hij ontwikkelde als junior al een 
enorme haat jegens de vereniging aan 
de Amsterdamse Amsteldijk.

Rogier Blink
Omdat er bij hoge uitzondering dit jaar een 
stuk over Gyas geschreven is dat niet primair 
over hem gaat, besloot de redactie Rogier te 
behoeden voor de vergetelheid en toch deel 
te laten nemen aan het expertpanel, hoeveel 
klachten wij daar ook jaar-in-jaar-uit over 
binnen krijgen. Na verwoede, en vergeefse, 
pogingen om een olympische medaille of Var-
sitygoud te halen, heeft hij zich nu toegelegd 
op het coachen van roeiers bij de knorren van 
Groningen, wiens middelmatigheid een mooi 
excuus is om ook met hen geen goud binnen te 
halen. Duwt graag donkerblauw Utrecht in de 
favorietenrol, ‘want we willen toch gewoon 
allemaal dat Triton wint?’

Een keer is toeval, twee keer opmerkelijk, bij drie keer spreken we van 
een patroon. Het expertpanel viert dit jaar haar derde verjaardag en heeft 
daarmee een vaste plek in de harten van de Varsitygemeenschap weten te 
veroveren. Ten opzichte van vorig jaar heeft Bob van Velsen plaats moeten 
maken voor zijn oud-huisgenoot en momenteel invalide olympiër, Govert 
Viergever. Dit simpelweg omdat lezersonderzoek uitwees dat bij de naam 
Van Velsen men enkel dacht aan een muzikale dwerg die wellicht een 
nieuwe carrière als stuurman was begonnen. Voor Varsity Magazine spra-
ken zij allen vrijuit en zonder enige censuur over alle ploegen en hun kan-
sen. Hun uitspraken vindt u in het deelnemerskatern achterin het blad.

Expertpanel draait weer 
op volle toeren

Govert Viergever
Bekend van Govert's blog, waarvan onlangs 
na jaren radiostilte een nieuwe editie vanaf 
een betonnen voetbalveld in Sevilla uitgeko-
men is. Staat erom bekend dat hij meer shakes 
dan water drinkt, en probeert sinds zijn eind-
examen breder te worden dan dat hij lang is. 
Daarnaast maakt hij zelden iets af waaraan 
hij ooit begonnen is. Haalde zelf twee keer de 
gouden blikken naar Amsterdam en heeft ook 
dit jaar alle vertrouwen in de bordeauxrode 
brigade. Hoopt tegen beter weten in stiekem 
dat zijn twee ploeggenoten uit Rio er dit jaar 
met de buit vandoor gaan. “Maar ik hoop ook 
dat Arnold Schwarzenegger president van de 
VS wordt en dat zit er ook niet in.”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Voorspelling expertpanel

Interview Tim Heijbrock

‘Mijn frustratie was zo 
groot dat ik tijdens de 

halve finale bijna liet lopen’
tekst door Coen Eggenkamp
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te, was dat er vooral over mij werd gepraat en ik 
er zelf weinig invloed op had. Ik wilde gewoon 
roeien, maar we zaten vooral te vergaderen.”

Rio 2016
Desondanks traint de ploeg in aanloop naar 
Rio op de Bosbaan heel aardig. In harde stuk-
ken wordt regelmatig de zware vier bijgehou-
den. “Vlak voor vertrek deden we nog een paar 
dagen achter elkaar flinke stukken hard. Op de 
eerste dag twee keer 1250 meter hard en de dag 
erna vier keer 500 meter maximaal. Daarna zou-
den we ook nog een twee kilometer doen. Ik lag 
er toen compleet af en heb toen ook aangegeven 
dat het echt niet meer ging. Als het aan mij had 
gelegen hadden we iets minder gedaan, maar ik 
ben niet degene die die keus maakt. Jeroen zei 
dat dat voor de ploeg nodig was en dan accepteer 
je dat. Het was alleen wel zo dat ik in Rio nog lan-
ge tijd nodig had om daarvan te herstellen.” 

Toch wijt hij de matige elfde plaats die daar 
werd gehaald, niet aan zijn eigen fysieke 
staat. “Het zal vast niet hebben meegeholpen 
dat ik niet op mijn best was, maar elke roei-
haal die we daar maakten was gewoon slecht. 
We hebben op dat meer ons goede roeien geen 
moment kunnen vinden. We hadden natuurlijk 
sowieso al weinig gevaren dat jaar en dat nekt 
je dan.” Hij denkt dat het beter had kunnen 
gaan als de ploeg andere keuzes had ge-
maakt. “We hebben het lastige roeiwater te wei-
nig opgezocht. Het is ook gek dat we niet eerder 
op het water in Rio hebben geroeid. Al was het 
maar om dan al een keer daar te zijn geweest. 
Het scheelt energie als je ergens al bekend mee 
bent.” Ook vindt hij het dom dat de ploeg in 
het olympische jaar ineens hetzelfde schema 
is gaan volgen als de zware mannen, inclu-
sief het trainen in een hoogtekamer zonder 
daar eerdere ervaringen mee opgedaan te 
hebben.  

Toekomst
Het duurt dan ook even voordat de 
inmiddels 31-jarige roeier alles een 
plek kan geven. “Het is moeilijk te 
bevatten dat wat de twee mooiste mo-
menten van mijn roeicarrière hadden 
moeten zijn, zo teleurstellend zijn ver-
lopen.” Een derde poging zit er ver-
moedelijk niet meer in. “Eerlijk ge-
zegd denk ik al sinds 2011 aan stoppen. 
Daarnaast moet ik nodig afstuderen.” 

Zijn afstudeerscriptie Voeding en 
Diëtetiek staat nu op de eerste plaats 
en hij verwacht dan ook niet meer in 
aanmerking te komen voor de dub-

beltwee, het enig overgebleven olympische 
lichte boottype. “Eind mei ben ik klaar en dat is 
vermoedelijk te laat om daar kans op te maken, 
al hoop ik daar natuurlijk wel op. Het NK voor 
kleine nummers start ik gewoon in de skiff.” Ple-
zier in roeien heeft hij gelukkig weer terug-
gevonden in de scullgroep waar hij nu inzit. 
“Ik roei vooral met sterke, zware roeiers die nog 
wat minder ervaring hebben. Dat is erg leuk. Ik 
fungeer dan als een soort coach in de boot. Het 
wordt in de roeiwereld zwaar onderschat hoe 
belangrijk dat is.”

was net duidelijk dat er geen aanwijsbaar fy-
sieke oorzaak was, maar het bleef onduidelijk 
of ik nou overtraind was of vooral met een psy-
chisch probleem kampte. Onze coach Jeroen en 
de bondsarts Kasper Janssen waren het daar ook 
niet over eens. Zelf denk ik dat die dingen nogal 
met elkaar samenhingen en elkaar in stand hiel-
den.”

Selectie
Heijbrock vindt hulp bij een psycholoog en 
krijgt al snel het vertrouwen terug. “Die zei: 
je moet gewoon trainen, daar word je gelukkig 
van. Ook omdat ik inmiddels wist dat er verder 
fysiek niets aan de hand was, ging het al snel 
beter.” Hij gaat mee op trainingskamp naar 
Varese en moet als test vlak erna het EK star-
ten in de skiff. Terwijl de vier met het jonge 
talent Bart Roovers op de plek van Heijbrock 
als vierde eindigt, finisht Heijbrock op die-
zelfde plek in de B-finale. “Eerlijk gezegd was 
ik allang blij dat ik niet laatste werd. Gezien mijn 
beperkte voorbereiding vond ik het een prima 
resultaat.”

De coaches denken daar anders over en be-
sluiten dat Roovers ook in Luzern zal starten. 
Maar terwijl de jonge Leidenaar thuis zit te 
zwoegen boven zijn eindexamen, traint de 
vier verder met Heijbrock. Het gaat al snel als 
vanouds en ze besluiten alsnog met hem in 
Zwitserland te starten. Een definitieve selec-
tie wordt uitgesteld tot na deze wedstrijden, 
maar na de zesde plaats aldaar wil de ploeg 
met Heijbrock verder. Emke en Spaans den-
ken daar echter anders over. “Het ging daar 
gewoon echt heel goed. In de finale was het wel-
iswaar een beetje op en dat zou natuurlijk aan 
mij kunnen liggen. Maar eerlijk gezegd was ik 
ervan overtuigd dat het vanaf daar alleen maar 
beter zou gaan. We hadden nog twee maanden 
tot Rio.”

Dat zijn mening van invloed is geweest op de 
beslissing van de ploeg Roovers geen kans 
meer te geven, bestrijdt hij ten zeerste. “Ik 
had oprecht helemaal niets te vertellen en heb 
me neutraal opgesteld. De jongens dachten ge-
woon dat dit de beste keus was.” De nasleep 
is echter heftig. Lange gesprekken met de 
coaches Spaans en Emke en ook technisch 
directeur Hessel Evertse bemoeit zich met 
de zaak. Mede ook omdat Roovers zich door 
deze beslissing terugtrekt als reserve. “Er was 
echt ruzie in de tent. Wat me vooral energie kost-

zijn neef Bjorn van den Ende en 
de twee van Arnoud Greidanus en 
Joris Pijs die het jaar ervoor zilver 
wonnen bij het WK. “Zonder al te 
veel voorbereiding haalden we brons 
in Luzern. Maar al vrij snel kwam er 
weer gedoe. Voor mij is het trainen 
in een leuke groep en lol met elkaar 
hebben heel belangrijk. Dat heb ik 
sinds toen amper meer gehad.” 

Bovenstaande zaken zijn de reden 
dat hij in het najaar van 2015 zo fel 
is als de tweeling tracht in ‘zijn’ 
vier-zonder te komen. Hij reageert 
echter nuchter op de verwijten 
van de broers. “Het klopt dat ik na 
de Spelen van Londen heb gezworen 
dat ik nooit meer met ze ging roeien 
en daar ging ik niet van terugkomen 
nét nu we onszelf met de vier hadden 
geplaatst voor de Olympische Spelen 
en zij niet. We wilden met ons vieren 
ook iets moois bereiken. Ik was zeker 
niet de enige die dat zei, want ook 
Bjorn en Joris hebben met ze geroeid. 
Maar de beslissing kwam van de 
bond, niet van ons. Als zij hadden ge-
zegd dat ik niet zulke eisen kon stel-
len en ik er daarom uitgegooid zou 
worden, had ik dat geaccepteerd.”

Angstaanvallen
Toch hakken de gebeurtenissen er flink in 
bij Heijbrock, die op dat moment al niet lek-
ker in zijn vel zit. Hij krijgt te kampen met 
overtrainingsverschijnselen. “Uit een fysie-
ke test bleek dat ik er toen nog goed voor stond, 
maar ik voelde al aan dat het niet lekker zat. Vrij 
snel daarna kreeg ik zelfs angstaanvallen met 
hyperventilatie. Het zorgde voor weer nieuwe 
kopzorgen, ook omdat het lang onduidelijk bleef 
wat er nou precies aan de hand was. Ik 
was - als ik in de boot zat - als de dood 
dat mijn hart op hol sloeg. Dan kan je 
ook niet vrijuit trainen en kom je in een 
negatieve spiraal terecht.”

Hij wil de klachten niet enkel aan 
de controverse met de Muda’s toe-
dichten. “Ik kan niet ontkennen dat 
de gebeurtenissen samenvielen, al had 
ik graag gezien dat dit niet zo was. Ik 
denk dat het niet heeft geholpen dat ik 
door de dingen die zij in de media zei-
den, ik extra wilde bewijzen dat zij niet 
in de boot hoorden. Dat zorgde voor 
verkramping. Maar zoiets is altijd een 
optelsom. We waren bijvoorbeeld ook 
overgestapt op een ander trainingsregime en 
hoorde steeds dat die trainingen extra zwaar 
zouden zijn voor sporters met mijn fysiek pro-
fiel. Zoiets gaat op een gegeven moment ook in 
je hoofd zitten.”

Eind januari is de situatie nog weinig verbe-
terd en besluiten hoofdcoach Mark Emke en 
ploegcoach Jeroen Spaans om Heijbrock uit 
de boot te zetten. “Eigenlijk was ik zelfs opge-
lucht toen ik dat hoorde, al wist ik toen vrijwel 
zeker dat ik de Spelen niet meer ging halen. Het 

pak van hoofdcoach Antonio Maurogiovanni, 
maar het grootste probleem was dat Vincent en 
Tycho constant ruzie maakten. Weliswaar voor-
al met elkaar, maar daardoor was het onmoge-
lijk om constructief ergens aan te werken. Dat er 
vervolgens steeds meer mensen - zoals een men-
tale begeleider en een extra coach - werden bij-
gehaald om de conflicten op te lossen, werkte al-
leen maar averechts. Het wekte de suggestie dat 
er van alles aan de hand was en daar gingen we 
bepaald niet beter van presteren. Alsof de druk 
alleen maar groter werd. Het was een wonder 
dat we in Londen nog de finale haalden.”

Die finaleplaats is een bijzonder knap resul-
taat als je bedenkt dat Heijbrock zelfs tijdens 
het olympisch toernooi bijna de handdoek in 
de ring gooit. “Tycho had altijd vrij snel last van 
zijn maag en we hadden de afspraak dat als we 
gewicht over zouden hebben, hij dan eerder zou 
kunnen eten om aan te kunnen sterken. Toen dat 
zo was en ik aangaf dat hij al kon ontbijten, werd 
hij woedend. Hij wilde het zelf oplossen. Dat was 
iets anders dan ik had verwacht. Ik snap dat dit 
zenuwen waren, maar mijn grens was bereikt.” 
Heijbrocks frustratie is zelfs zo erg dat hij in 
de halve finale na 250 meter bijna laat lopen. 
“Ik bedacht me net op tijd dat ik het niet kon ma-
ken tegenover mijn ploeggenoot Roeland. An-
ders had ik het gedaan, zo klaar was ik ermee.”

Plezier
Na de Spelen van Londen gaan Heijbrock en 
Muda’s elk hun eigen weg. De broers kiezen 
voor een traject in de dubbeltwee, terwijl 
Tim zijn heil blijft zoeken in de vier-zon-
der. Even vindt hij het plezier in het roeien 
weer terug, als er in 2013 onder leiding van 
Rob Jonkman een vier wordt geformeerd met 

Londen 2012
Dat de twee broers een explosieve combi-
natie kunnen zijn, merkt Heijbrock voor het 
eerst in 2008 als hij samen met hen in een ta-
lentontwikkelingsgroep van de roeibond zit, 
onder leiding van de latere lichte mannen-
bondscoach Jeroen Spaans. Tim is dan zelfs 
goed met de tweeling bevriend en de drie 
jonge talenten trainen dagelijks met elkaar. 
Tim in de skiff, de Muda’s in de twee. “Ook 
toen kon ik al slecht tegen de ruzies die ze met 
elkaar maakten. Als ik een halve lengte voor ze 
uit roeide en ze niet op me inliepen, raakten ze 
daar ongelooflijk gefrustreerd van. Ik zei toen al 
vaak voor de grap dat ik nooit bij ze in de boot 
zou stappen.”

Toch is het een kwestie van tijd voordat het 
zover is. Al een jaar later stappen ze samen 
met elkaar in de vier, de ervaren Roeland 
Lievens maakt de boot compleet. De ploeg 

kent een veel-
belovend begin. 
Bij de wereld-
kampioenschap-
pen van 2010 in 
Nieuw-Zeel a nd 
eindigt de boot 
op slechts 1,2 se-
conden van het 
goud op de vijf-

de plek. Vanaf daar gaat het alleen een stuk 
moeizamer. Er is sprake van veel onderlin-
ge ruzie en de ploegcoach, de sympathieke 
Brit John Faulkner, is er niet op toegerust de 
ploeg bij elkaar te houden. 

“Ik ben erg gevoelig voor sfeer en die werd steeds 
slechter. Ik kon al weinig met de autoritaire aan-

Hij lag in het olympische jaar behoorlijk on-
der vuur. Tim Heijbrock raakte overtraind 
en kwam in een rel met de gebroeders Muda 
terecht. Hij kwam na een lastige periode van 
stress en angstaanvallen terug en bereikte na 
weer een controversiële selectie alsnog Rio 
de Janeiro. Daar zakte zijn lichte vier-zonder 
flink door het ijs, vijfde in de B-finale. Voor 
Varsity Magazine doet hij voor het eerst zijn 
verhaal.   

Net terug van een trainingskamp in Sevilla, 
vertelt hij in een Amsterdams café goedge-
mutst en zongebruind hoe hij na het bewo-
gen olympisch jaar weer de weg omhoog 
heeft gevonden. “Ik kan weer veel meer trainen 
en voel me fit.” 

Hoe anders is het een jaar geleden. Nadat 
de lichte vier zich heeft gekwalificeerd bij 
de wereldkampioenschappen van 2015 met 
een vijfde plaats 
voor de Olympi-
sche Spelen en 
de beter geachte 
t weel i ngbro er s 
Vincent en Tycho 
Muda tegelijker-
tijd omzichtig fa-
len, volgt er een 
discussie of beide 
broers een kans mogen krijgen om de vier 
van Heijbrock te versterken. Uiteindelijk be-
sluit de roeibond enkel Vincent nog een kans 
te geven. De broers reageren furieus en uit 
solidariteit met zijn broer trekt Vincent zich 
terug uit de selectie. Heijbrock krijgt publie-
kelijk de schuld. Hij persoonlijk zou hen een 
eerlijke kans ontnomen hebben. 

“Eerlijk gezegd denk ik al 
sinds 2011 aan stoppen."
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Om ‘Amsterdam 1928’ te organiseren heeft 
het Nederlands Olympisch Comité (NOC) 
natuurlijk fondsen nodig. De overheid draagt 
niets bij vanwege verzet van christelijke 
partijen, die vrezen voor ‘zondagsonthei-
liging’ en ‘toeneming der onzedelijkheid’. 
Een crowdfundingactie onder de bevolking 
levert binnen veertien dagen echter zo’n an-
derhalf miljoen gulden op, waardoor Neder-
land de organisatie op zich kan nemen. 

All about the money
Die organisatie is in handen van het Comité 
1928. Om extra geld in te zamelen bedach-
ten zij dat zowel de foto- als de filmrechten 
verkocht zouden worden. De rechten op de 
foto’s gaan naar Polygoon. De Nederland-
se Bioscoop Bond (NBB) meldt zich voor 
de filmrechten maar al gauw blijkt dat het 
comité de vaderlandse filmindustrie geen 
voorkeurspositie wil geven. Men mag mee-
bieden, maar de rechten zullen gegund wor-
den aan de hoogste bieder. Die bieder blijkt 
begin 1928 een Duits-Zwitsers-Amerikaans 
consortium te zijn dat handelt onder de naam 
Olympia Film A.G. Na enige tijd lopen de con-
tractonderhan-
delingen echter 
mis en komen de 
rechten opnieuw 
beschikbaar. De 
NBB krijgt op-
nieuw de rech-
ten niet onder-
hands gegund.

Boycot
Uit woede kondigt de NBB een algehele boy-
cot onder haar leden af. Dit houdt in dat Ne-
derlandse filmproducenten niets van activi-
teiten die met de Spelen te maken hebben, 
mogen filmen. Dit betekent dus geen beel-
den van bijvoorbeeld de aankomst van atle-
ten. In bioscopen mag niets vertoond worden 
en bij vertoning van buitenlandse bioscoop-
journaals moeten beelden van de Spelen er 
uit geknipt worden. Wie zich niet aan de ban 
houdt, wordt zelf onderwerp van een boycot. 
Zo zorgt de NBB ervoor dat het Nederlandse 

krijgt een nieuwe samenvatting een premiè-
re in het EYE film instituut in Amsterdam. De 
eerste vertoning van beelden van de Spelen 
van 1928 in een officiële bioscoop. Deze film 
zal op 27 mei 2017 opnieuw in EYE vertoond 
worden. Tussen deze beelden zijn ook beel-
den van het roeitoernooi te zien. 

Dankzij de medewerking van EYE heeft Var-
sity Magazine de première van álle bewaard 
gebleven beelden van het olympisch roei 
toernooi.

Ga naar www.varsitymagazine.nl en zie daar 
hoe midden in het boerenlandschap Pear-
ce van Myers in de skiff wint, de strijd in de 
vier-zonder tussen Amerika en Engeland, de 
twee-met-stuurman met Zwitserland tegen 
Frankrijk en ten slotte de achten tussen op-
nieuw Amerika en Engeland.

Varsity Magazine heeft ook dankbaar ge-
bruik gemaakt van het uitgebreide achter-
grondartikel over de film van 1928 van de 
hand van Rixt Jonkman – mede verantwoor-
delijk voor de restauratie van de film – dat 
begin 2017 verscheen in het lezenswaardige 
blad over sportgeschiedenis De Sportwereld. 
Een klein fragment: 

“Van het filmen door de Italianen in Amsterdam 
bestaan foto’s en er zijn zelfs bewegende beel-
den van hun filmactiviteiten. Dick Laan, vooral 
bekend van zijn Pinkeltje-boeken, maar ook een 
enthousiast amateurfilmer en in Amsterdam op 
verzoek van het NOC een tussenpersoon tussen 
Nederlanders en de Italianen, vertelt daar in zijn 
autobiografie uit 1964 een paar anekdotes over. 
Zo zijn de Italianen aanvankelijk vooral geïn-
teresseerd in het filmen van landgenoten. Ook 
staat er ineens tijdens een hardloopwedstrijd 
een operateur met een grote camera midden 
op de sintelbaan. Dick Laan moet dan zelf een 
sprintje trekken en de operateur en camera van 
de baan halen, voordat de hardlopers eraan ko-
men stormen.”

publiek niets van de Spelen in eigen land in 
de bioscoop zal zien. Televisies bestaan in 
die tijd uiteraard nog niet.

Diplomatieke rel
In mei 1928 krijgt de Italiaanse maatschappij 
LUCE de rechten in handen. De voorwaarden 
zijn dezelfde als die de NBB had voorgesteld, 
namelijk dat de maatschappij zelf de film 
financiert en een deel van de winst aan het 
NOC afstaat. De NBB reageert op zijn beurt 
weer met een boycot van LUCE en een di-
plomatieke rel met Italië is geboren. De Ita-
lianen dreigen met een economische tegen-
boycot, onder meer van Philips-lampen. Het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken organi-
seert daarop een bijeenkomst met vertegen-
woordigers van LUCE en de NBB. Zij komen 
tot een compromis waarbij de NBB onder 
meer de exclusieve vertoningsrechten in Ne-
derland en Nederlands-Indië krijgt. Het NOC 
heeft geen bezwaar tegen de overdracht van 
de rechten, maar wel tegen een aantal andere 
bepalingen in het contract tussen LUCE en de 
NBB, en wil niet tekenen. De zaak loopt daar-
om alsnog mis en de boycot blijft bestaan.

 
Restauratie
Desondanks maakt LUCE 
een officiële film van de 
Spelen die ongeveer drie 
uur duurt. Voor de Neder-
landse markt wordt een 
samenvatting van één uur 
gemaakt. Vanwege de boy-

cot mag deze film vrijwel nergens in Neder-
land vertoond worden. Slechts een beperkt 
aantal sportliefhebbers en atleten kan zo de 
samenvatting zien. Een hele tijd later, pas 
na de Tweede Wereldoorlog, is deze slechts 
af en toe te zien. Nadien brengt het Filmmu-
seum een dvd uit en de beelden verschij-
nen op internet. Hoe het roeitoernooi op de 
Ringvaart bij Sloten er uit zag, blijft afgezien 
van de vele foto's, onbekend, want de sa-
menvatting uit 1928 bevat geen roeibeelden. 
In 2012 geeft het IOC eindelijk opdracht om 
alle beelden van de Spelen van 1928 te res-
taureren en digitaliseren en in augustus 2016 

De verloren roeifilm 
van 1928

bekijk de film via
www.varsitymagazine.nl

Vanwege de boycot mag deze 
film vrijwel nergens in Nederland 

vertoond worden.

Nooit is de film van het 
roeitoernooi van de 
Olympische Spelen van 1928 
in Nederland te zien geweest. 
Varsity Magazine is erin 
geslaagd deze unieke beelden 
te traceren en biedt haar 
lezers naast een interessante 
uitleg de exclusieve première.

door Johan ten Berg
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Verzet
In maart 1943 kwam ook aan wat overgebleven was aan Tritonactivitei-
ten een einde. Alleen studenten die een loyaliteitsverklaring tekenden 
mochten van de bezetter aan een universiteit of hogeschool ingeschre-
ven staan. In Utrecht tekende 12,6% van de studenten deze verklaring. 
Niet tekenen betekende tewerkstelling in Duitsland.

Om tewerkstelling te voorkomen dook Cornelis vier maanden onder bij 
een boer in Hoogeveen. Met behulp van valse papieren kon hij eind 1943 
weer terugkeren naar het vertrouwde Utrecht. Hij werd actief in het ver-
zet of zoals hij het zelf omschrijft: “Ik kreeg een krantenwijkje”. Link werd 
het toen hij met een stapel illegaal drukwerk in de voering van zijn leren 
jas in de fuik van een razzia fietste. Zijn valse identiteit als verpleger redde 
hem, in combinatie met zijn persistentie met spoed naar het ziekenhuis 
geroepen te zijn. 
 
Somber werk
Na de bevrijding pakte Cornelis het roeien niet direct weer op. Aanvanke-
lijk verschafte hij op verzoek van de leider van het studentenverzet infor-
matie aan universitair studenten en docenten over allerhande praktische 
zaken, maar ook over de besluiten van de zuiveringscommissie – die vast-
stelde of men in de oorlog niet ‘fout’ had gehandeld. Cornelis vertelt dat 
het werk zo druk was en zo chaotisch verliep dat hij eind ’45 vol overgave 
een andere klus aanpakte. “Het was onduidelijk of allerhande mensen, 
bijvoorbeeld dwangarbeiders, nog leefden. Vanuit de illegaliteit werd er op 
gedramd dat er mensen naar Duitsland zouden gaan om te zoeken. Onder 

Lustrumwedstrijden 1941
Nederland was al bezet gebied, toen Wim Cornelis in 1940 via het lid-
maatschap van het Utrechtsch Studenten Corps zijn eerste halen maak-
te bij Triton. Aanvankelijk ging het oorlogsgedruis grotendeels aan de 
Utrechtse roeiwereld voorbij. De lustrumwedstrijden van 21 en 22 juni 
1941 maakten abrupt een einde aan deze luwte.

Dat juniweekeinde was het schitterend weer. Zeker op de zondag heerste 
er een uitgelaten stemming. Het publiek was er net van op de hoogte 
gesteld dat Duitsland Rusland was binnengevallen. Cornelis vertelt dat 
algemeen werd aanvaard dat Hitler met deze daad zelfmoord zou plegen 
en de oorlog snel voorbij zou zijn. “Bij de prijsuitreiking werd gezongen 
dat Laga en Njord stront kregen. Zij werden toen tot de orde geroepen: 
één oorlogsverklaring op een dag is voldoende!” Toen het met de Duitsers 
sympathiserende De Amstel het hoofdnummer won, werd bovendien met 
de nodige dosis overmoed het smaadlied ‘Op de hoek van de straat staat 
een NSB’er…’ ingezet. 

In de daaropvolgende maand kreeg dit incident een serieus staartje. De 
Amstel diende een klacht in bij de roeibond; het USC werd gesloten en 
iedere vorm van activiteit van Triton werd verboden. Gedurende een jaar 
of twee konden enkele studenten nog wel bij Viking roeien. Tritonleden 
kwamen zelfs op gezette tijden clandestien samen op de Tritonloods. Zo 
werd bijvoorbeeld de geboorte van prinses Margriet in 1943 gevierd. Aan 
dergelijke bijeenkomsten werd volgens Cornelis slechts mondeling rucht-
baarheid gegeven.

de vlag van het Rode Kruis zijn toen drie ploegen weggestuurd: een naar 
het Engelse, een naar het Amerikaanse en een naar het Franse deel. Ik heb 
toen in Sleeswijk-Holstein nogal somber werk gedaan: we kregen van een 
bureau bericht over de plek waar iemand voor het laatst was gesignaleerd 
en dan gingen we zoeken. Maar de mensen die nog leefden waren over 
het algemeen al naar huis teruggekeerd. Onze ‘succesdag’, neem me niet 
kwalijk voor het woord, was toen we in Kiel op het gemeentehuis drie over-
lijdensakten vonden. Dan kun je tenminste de overlevenden informeren.” 
 
‘Trits van Triton Triomfen’
Toen Cornelis in 1946 weer in Nederland terugkeerde was hij juist op tijd 
om Triton de Varsity te zien winnen. “De kroegjool was een puinhoop. Dat 
was niet leuk meer.” Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met coachen 
van jongerejaars roeiers, maar al snel kon hij een plaats in de Oude Vier 
overnemen van Bloemers, die om studieredenen uit de ploeg stapte.

Cornelis kenmerkt de zege in de stuurmanloze vier op de Nationale Kam-
pioenschappen in dat jaar als zijn mooiste overwinning. Terloops nuan-
ceert hij zijn prestaties: “Wij deden ‘parkje lopen’: na de boottraining werd 
het parkje Oog in Al nog eventjes rondgelopen. Verder deden we niks; de 
nadruk lag op het plezier. De techniek en de trainingsmogelijkheden zijn 
intussen aanzienlijk veranderd.”

In 1947 en 1948 won Cornelis met de Oude Vier de Varsity en voltooide 
daarmee de ‘Trits van Triton Triomfen’. Ploeggenoot Roorda vertelde ooit 
dat Wim Cornelis in 1948 zo onverstandig was om direct na de finish van 
een toegezwommen commissaris een borrel te accepteren. “Ik heb nog 
nooit iemand gadegeslagen die zwavelzuur zat te drinken, maar zo moet 
dat ongeveer zijn.”

Dienstplicht
Het seizoen 1948 roeide hij vervolgens nog uit, maar ‘je had je oorlogs-
jaren al verloren en je moest ook weer eens aan de studie.’ In 1951 stu-
deerde Cornelis als arts af en wachtte de diensttijd, alhoewel hij niet in 
dienst had gehoeven als hij geen arts was. “Mijn militaire vorming bestond 

eruit dat ik twee dagen de rangen en standen leerde en wie je moest 
groeten en wie niet. Omdat op ieder militair schip een arts mee moest heb 
ik daarna een cruise rond de wereld gemaakt. We voeren in Curaçao, Sint 
Eustatius, Saba, Puerto Rico, Guantanamo, toen het bericht uit Holland 
kwam dat we via het Panamakanaal, Mexico, Californië, Honolulu naar 
Nieuw-Guinea moesten. Ten opzichte van andere dienstplichtigen geneer 
ik me een beetje dat ik zo’n geweldige tijd heb gehad.” Reflecterend op de 
actualiteit merkt Cornelis op dat het hem ‘geen luxe lijkt als Nederland de 
dienstplicht weer invoert. Je moet weerbaar zijn.’
 
Verhuizen
Na de diensttijd nam Cornelis een periode huisartsen waar, waarna hij 
samen met zijn vrouw een huisartsenpraktijk in Hardinxveld-Giessendam 
overnam. In 1986 stopte het echtpaar met de praktijk. “Ik heb altijd nog 
contact gehad met die onderduikboer. Zijn zoon wilde het agrarisch bedrijf 
wel overnemen, maar dat lukte wegens een gebrek aan uitbreidingsmo-
gelijkheden niet. Toen is hij makelaar in boerderijen geworden.” Man en 
vrouw Cornelis hebben na hun pensionering bij hem geïnformeerd of hij 
geen leuk boerderijtje in Drenthe wist, maar de makelaar waarschuwde 
dat hij al zo veel westerlingen had zien komen Drenthenieren: ze blijven 
een paar jaar, worden ouder en dan wordt het lastig om de boodschap-
pen nog te halen en vertrekken ze. “Zodoende hebben we een bungalow 
in Hardinxveld-Giessendam laten bouwen waar we nog dertig jaar prima 
gezeten hebben. Maar op een goed moment ging dat niet meer.”
 
In het verpleeghuis in Sliedrecht waar Cornelis en zijn echtgenote te-
genwoordig resideren, volgt hij het roeien niet meer van nabij: “We zit-
ten hier niet voor niets.” Zijn kleinzoon houdt hem op de hoogte van de 
ontwikkelingen op Triton. “Triton is erg massaal geworden. Ik vind het 
jammer dat er nauwelijks meer een band met het studentencorps is. Er 
zijn minder leuke dingen aan het corps, maar je krijgt er wel een zekere 
opvoeding mee. En dat verwatert nu allemaal een beetje. Het zou voor 
de verenigingsband een stimulans zijn als Triton na vijftig jaar de Varsity 
weer eens wint.”

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat Triton voor het laatst de Varsity 
won. Varsity Magazine zocht een van de oudste, nog levende winnaars 
van de vereniging op in zijn verpleeghuis. Een innemend verhaal over 

zijn leven in de oorlog en daarna. Van wat er op zijn vereniging gebeurt, 
maakt hij weinig meer mee. “Ik zit hier niet voor niets.”

De Utrechtse droom: 
van krantenjongen tot 

goudenblikwinnaar

interview wim cornelis
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1514voorbeschouwing vrouwen hoofdnummer
in het feit dat veel toproeisters twee weken daarna op het NK Klein willen 
pieken. “Wij hebben in eerste instantie bewust gekozen voor de gestuurde 
vier om zo niet gezien te worden als een extra wedstrijd voor het develop-
mentklassement. Uiteindelijk bleek dat veel roeisters toch eerder in een 
ongestuurde vier wilden stappen dan in een gestuurde. De keuze was toen 
simpel”, aldus Reijgersberg.
 
Deelnemende verenigingen
Op de vraag of de keuze voor de ongestuurde vier er ook daadwerkelijk 
voor gaat zorgen dat er toproeisters aan de start liggen op 9 april moet 
Reijgersberg mij het antwoord schuldig blijven: “Er is hier vooralsnog geen 
contact over geweest tussen de KNSRB en de roeibond. Dit is iets waar de 
roeisters zelf achteraan moeten gaan. Zij zitten het dichtst op de bonds-
coach en bepalen uiteindelijk samen met de vereniging wie er in de boot 
komen te zitten.” Navraag bij de verenigingen leert dat het hoofdnummer 
bij de vrouwen nog niet erg leeft. Uiteraard bevestigen de meeste KNS-
RB-verenigingen hun deelname vrij vlot in tegenstelling tot de niet KNS-
RB-verenigingen, waar er slechts een enkeling toezegt mee te gaan doen. 
Wat de roeisters betreft zal het niveau wel ongeveer hetzelfde zijn. De 
boten zullen veelal gevuld worden met tweede-en derdejaars met her en 
der wat internationale ervaring. Alles lijkt er op te wijzen dat het vrouwen 
hoofdnummer toch niets meer wordt dan die gevreesde testwedstrijd met 
het oog op het developmentklassement van komend seizoen.

De werkgroep
Zonde. Zeker omdat er over dit voorstel namelijk beter is nagedacht dan 
bovenstaande doet vermoeden. Via een omweg kwam ik er achter dat de 
werkgroep waaruit het idee kwam om het vrouwennummer opnieuw in te 
voeren al rond Varsity 133 voor het eerst bijeenkwam. Vanuit elke KNS-
RB-vereniging werd er een niet-bestuurslid afgevaardigd om na te denken 
over hoe de Varsity in de toekomst een aantrekkelijke wedstrijd blijft en 
beter zou kunnen bijdragen aan het verenigingsroeien. Verschillende idee-
en kwamen hier uit. Zo werd onder andere de mogelijkheid geopperd om 
de studiebepalingen te wijzigen in verband met het veranderende studie-
klimaat, een B-finale voor Oude Vieren in te voeren en de invoering van 
het hoofdnummer bij de vrouwen. Vervolgens had ieder lid de taak om dit 
aan een aantal NSRF-verenigingen voor te leggen en de resultaten terug 
te koppelen naar de laatste werkgroep voor de zomer. Daar werd besloten 
om de laatste twee opties voor te leggen aan het p-overleg in oktober.  
 
Wat er de maanden tussen de laatste werkgroep en het overleg is ge-
beurd laat zich raden en valt helaas niet meer te herstellen. Lars Kraak, 
afgevaardigde van de WSR Argo, vindt het erg spijtig: “De spirit zat in de 
werkgroep en er waren veel goede ideeën. Dat deze situatie is ontstaan 
door een gebrek aan communicatie en verenigingen hierdoor afhaken is 
doodzonde. Tegelijkertijd typeert het ook de studentenwereld. De commu-
nicatie verloopt niet altijd even soepel.”

Met deze woorden eindig-

de ik mijn bijdrage aan de 

vorige editie van het Varsi-

ty Magazine. In dit artikel schreef ik over het hoofdnummer 

bij de vrouwen dat vorig jaar precies tien edities geleden op 

het programma stond. Mijn laatste zin was een antwoord 

op de vraag of het nummer in de toekomst ooit nog verroeid 

zou gaan worden. Dat dit echter zo snel zou gebeuren, had 

ik echter niet verwacht. Reden genoeg uit te zoeken hoe dit 

tot stand is gekomen en wat we kunnen verwachten.

Primeur in de 4+
Vorig jaar oktober stond in het p-overleg van de KNSRB ‘Hoofdnummer 
Dames Vier’ op de agenda. De aanwezigen, alle praesides van de bij de 
KNSRB aangesloten verenigingen, besloten in dit overleg een knoop door 
te hakken. Na 133 jaar voorop lopen in het organiseren van een van de 
oudste sportwedstrijden van Nederland werd het voor de KNSRB tijd om, in 
navolging van de Boatrace in Engeland, mee te gaan met de tijd. Het grote 
nieuws werd op 8 november door de KNSRB naar buiten gebracht: ‘Primeur 
voor Varsity 134; Introductie Hoofdnummer Dames Vier!’. Het artikel op 
het sociale medium leidde tot discussies in roeiend Nederland. Zo vroeg 
men zich af of er bewust een fout in de titel was gemaakt. Vorig jaar viel er 
in ons magazine immers nog te lezen dat er in het verleden al eens pogin-
gen waren ondernomen om een vrouwennummer van de grond te krijgen. 
Verder werd er kritisch gereageerd op het gekozen boottype en ook de 
afstand die de vrouwen zouden moeten roeien bleef niet onbesproken. 
Opvallend was dat de meeste kritiek vanuit profcoaches in dienst van KNS-
RB-verenigingen kwam. Waarom hadden deze mensen kritiek? Hadden zij 
eerder in het proces geen moment gehad om hun kritiek te uitten?

Gestuurd of ongestuurd
Twee weken later verscheen er opnieuw een bericht. De KNSRB had be-
sloten om op het eerdere besluit terug te komen. Het hoofdnummer bij 
de vrouwen zou toch verroeid gaan worden in de ongestuurde vier over 
een afstand van twee kilometer. Het uiten van kritiek door de profcoa-
ches heeft dus zijn nut gehad. Volgens de president van de KNSRB Marnix 
Reijgersberg is dat niet het geval geweest: “De coaches zijn reeds eerder 
in het proces gehoord met het oog op het overleg in oktober. Wij spreken 
op zo’n overleg alleen met de verenigingsvertegenwoordigers en een ieder 
schakelt het dan weer terug naar zijn of haar vereniging.” Verder geeft 
Reijgersberg aan dat de voornaamste reden om de dames alsnog in de 
ongestuurde vier het Amsterdam-Rijnkanaal op te sturen met name ligt 
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De geschiedenis 
herhaalt zich

Tekst door Bob Meijer

Beeld door Wilto Eekhof

Bij het ter perse gaan van dit nummer is he-
laas nog niet bekend in welke opstellingen 
alle verenigingen zullen starten bij het twee-
de hoofdnummer. Voor zover we kunnen na-
gaan is Nereus de enige vereniging die roeiers 
van internationaal niveau aan de start legt. 

Olympisch kampioene Ilse Paulis is niet al-
leen ambassadrice van het evenement, maar 
gaat ook van start in Houten. Ook olympiër 
Karien Robbers is van de partij, net als de er-
varen Kirsten Wielaard en de onder 23-me-
daillewinnares Veronique Meester. Het moet 
dan ook bijzonder gek lopen wil deze boot er 
niet met de overwinning van door gaan. 
Sterker nog, het is natuurlijk een fantastisch 

De rest van de KNSRB-verenigingen doen al-
len mee, maar hebben geen echte ‘zwaarge-
wichten’ in huis. 

Njord en Skadi hebben wat dat betreft de 
beste papieren. De Leidenaren hebben al 
drie jaar op rij het eerstejaarsklassement ge-

wonnen en hebben daarnaast 
de ervaren Donna Christen en 
Mieke Wilms in huis. Skadi 
beschikt over het supertalent 
Lisanne Brandsma en daar-
naast nog wat soepele roeisters 
die ook een snelle ploeg kun-
nen maken. Van de niet-KNS-
RB-verenigingen zal vermoe-

delijk alleen Gyas meedoen. Zij sturen een 
middengroep-vier.

affiche dat deze roeisters 
deel willen nemen, maar 
het haalt de spanning er 

meteen ook goed af. Het is daarmee te ho-
pen dat het tweede hoofdnummer niet het-
zelfde lot beschoren is als in 2006 toen Skøll 
ruimschoots de beste was en er daarna nie-
mand meer wilde meedoen. 
Orca, dat ook vier goede roeis-
ters zouden kunnen opstellen, 
wilde oorspronkelijk starten, 
maar toen werd afgestapt 
van het idee van de vier-met-
stuurvrouw en de drie kilome-
ter bedankten ze voor de eer. 
Ook stadgenoot Triton had een 
aardige boot kunnen maken, maar hun bes-
te roeiers verkiezen de aanloop naar het NK 
Klein in plaats van deelname aan de Varsity. 
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'De tijd zal het 
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Wiebeke's droom
Laga, afroeiperiode 2016. De afroeiperiode is in volle gang als op een avond een 

Lagaaier zich buigt over een lief en onschuldig eerstejaars meisje. Hij kijkt haar 

indringend aan en zegt: “zo meisje, vertel jij maar eens een goed verhaal!”. 

 

Wiebeke van den Brandeler slikt, schraapt haar keel en besluit om het verhaal 

van haar overgrootvader te vertellen. Niet eens het verhaal van haar overgroot-

vader W.C.Q. van den Brandeler die in 1905 en 1906 in de Oude Vier van Laga 

roeide en in 1907 erelid van Phoenix werd. Nee, Wiebeke besluit het verhaal van 

haar overgrootvader van moederskant te vertellen.

Olympisch kampioen?
Het is in roeiend Nederland een beroemd verhaal: hoe twee jongens 
in 1900 meedoen aan internationale wedstrijden in Parijs. Zelf dach-
ten ze dat de wedstrijden uitsluitend verbonden zijn aan de Wereld-
tentoonstelling. Ze roeiden namens Laga  in een twee-met-stuurman 
en waren in Nederland onverslaanbaar. In Parijs startten ze onder de 
vlag van roeivereniging Minerva. Op de Seine wisten ze echter maar 
net de voorwedstrijden door te komen. Pas na de finish kwamen ze 
er achter waarom de tegenstand zo snel ging: in hun twee stuurde de 
volwassen stuurman Brockmann van Nereus, terwijl de tegenstanders 
met kleine kinderen aan boord voeren. Dit is natuurlijk het verhaal van 
François Brandt, Wiebeke’s overgrootvader, en Roelof Klein. Twee echte 
Delfterikken die samen, zonder het te weten, de eerste Nederlanders 
waren die olympisch goud wonnen. Voor wie het verhaal niet kent: ze 
trokken een willekeurig jongetje van de kade en met deze veel lichtere 
stuurman wonnen ze de finale. Teruggekomen in Nederland bleken ze de 
tweede editie van de moderne Olympische Spelen te hebben gewonnen.
 
Identiteit stuurman
Dit op zich is natuurlijk al uniek te noemen. Maar het onbekende jongetje 
is ook in meerdere opzichten beroemd. Niemand weet hoe hij heet of 
hoe oud hij was. Uit de foto's is op te maken dat hij tussen de zeven en 
tien jaar oud moet zijn geweest. Dit maakt hem de jongste olympische 
medaillewinnaar ooit en ook de enige onbekende gouden medaille 
winnaar ooit. Over zijn nationaliteit is ook onduidelijkheid. In veel bronnen 
wordt geschreven dat het om een Frans jongetje gaat. De Sumatra Post 
en het Algemeen Handelsblad houden het echter op een Belgisch ventje. 
Een citaat: “De mededingers waren aan elkaar gewaagd, en daarom 
had de Minerva-ploeg, op aanraden van haar leidsman, besloten haar 
te gewichtigen stuurman te vervangen door een jong, zeer licht Belgisch 
stuurmannetje, die uitmuntend voor zijne taak berekend bleek.”
 
Postuum
Alhoewel, olympische medaille? Destijds werden er nog geen medailles 
uitgereikt, die traditie begon pas in 1904. Buiten 
kijf staat dat deze wedstrijden onderdeel waren 
van de Olympische Spelen van Parijs 1900. Hoe 
kan het dan, dat zo lang onbekend is gebleven 
dat Brandt en Klein namens Nederland de 
Olympische Spelen wonnen? Dit komt omdat dat 
lange tijd ook niet zo was! Omdat hun stuurman 
Frans/Belgisch was, werd de olympische 
overwinning lange tijd niet erkend. Pas rond 
2000 is dit officieel door het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) rechtgezet en werd 
de overwinning alsnog aan Nederland gegund. 
Nereus stuurman Brockmann die de halve finale 
wel stuurde werd postuum ook toegevoegd 
als winnaar. Over dit gegeven is in de aanloop 
naar de Spelen in Sydney nog een aardige korte 
documentaire gemaakt. 
 
Overgrootvaders
Met dit verhaal maakte Wiebeke behoorlijk 
wat indruk die avond op Laga. Met recht een 
lekkere binnenkomer op de oude vereniging 
van beide overgrootvaders. Het bleek voor het 
Varsity Magazine niet na te gaan of ze beiden 
ooit samen hebben geroeid of elkaar kenden. In 
de foto nalatenschap van Van den Brandeler in 
het Delfts Archief staan ze niet samen op een 
foto. Alleen van de Oude Vieren zijn de namen 
van de bemanningen bekend uit die tijd, maar het is heel goed mogelijk 
dat ze samen met elkaar in de boot hebben gezeten. Leuk om je voor 
te stellen. Wie weet krijgt uw eigen achterkleinkind later ook een kind 
met een nazaat van een van uw ploeggenoten met wie u honderd jaar 
daarvoor in een boot zat!

Competitieroeister
Wat kunnen we nog van de genen van een olympische kampioen van 
117 jaar geleden terugvinden in zijn nazaten? In dit geval een jonge 

hedendaagse studente. Zij woont dan weliswaar in Delft, maar wordt 
geen ingenieur en de helft van haar colleges volgt ze in Leiden. Sportief 
is de kans dat zij een gouden medaille zal winnen ook klein. Vooral nu ze 
momenteel in een competitieploegje roeit wiens hoogste doel het is de 
Sprintcompetitie te winnen. Francois moest eens weten!
 
Oudste filmbeelden
Blijft er dan niets van dit soort sportgenen over? Jawel, haar vader Maurits 
van den Brandeler roeide namens Aegir verdienstelijk in het lichte 
veld. Hij was vooral een goede duursporter, die meerdere marathons, 
Elfstedentochten en wielrenwedstrijden voltooide. Zijn vader, de Van den 
Brandeler van rond 1905, roeide in de Oude Vier van Laga. Maar hij won 
niet en verder weten we weinig van hem. Zijn enige huidige claim to fame 
is dat hij op de oudste Nederlandse bewegende sportbeelden staat. Dit 
zijn de beelden van de Varsity in 1905 die een aantal jaar geleden na 
uitgebreid zoekwerk door het Varsity Magazine opdoken.

Religieuze hoogwaardigheidsbekleder
Maar het gaat dus om moederskant. Brandt werd na zijn roeicarrière 

ingenieur, hij trouwde en kreeg kinderen. Eerst 
ging hij werken bij de Spoorwegen, later werd 
hij de eerste Nederlandse bisschop van de vrije 
katholieke kerk, een vrij kleine stroming die wel 
vasthoudt aan de katholieke liturgie, maar niet 
verbonden is aan Rome en ook niet vasthoudt 
aan het celibaat (niet onbelangrijk voor een 
getrouwde man). Hiermee is hij zover bekend ook 
de enige religieuze hoogwaardigheidsbekleder 
die ooit roeiend de Olympische Spelen won. 
Een van zijn nazaten werd Justine Quint, de 
moeder van Wiebeke. Een andere nazaat van 
hem, achterkleinzoon, Ben McPherson, werd 
onlangs in Nieuw-Zeeland nationaal kampioen 
in de acht. 

Beeld
Weer een andere tak verhuisde naar Australië. 
En daar in Brisbane staat bij haar oude tante 
Juus een heel bijzonder beeld op het dressoir. 
Het is het beeld dat Juliana Dominicus-Brandt 
in 1949 erfde van haar grootvader Francois. 
Het prachtige bronzen beeld draagt de titel 
‘La Chanson’. Het is het beeld van een dame. 
Getuige de tekst ‘Exposition Universelle de 
1900 régates à l’aviron du 26 août, 2 rameurs 
seniors, 1er prix’ onmiskenbaar het beeld dat 
hoorde bij de winst in Parijs. Wiebeke moet het 

onbewust gezien hebben toen ze als peuter een paar jaar met haar ouders 
in Sydney woonde en haar tante bezocht.

Hoewel ze weet dat haar familie verknocht is aan het beeld en het nooit 
kwijt zou willen, broedt Wiebeke op een plan. Hoe zou het zijn als dat 
prachtige beeld ooit eens op Laga te zien kan zijn? Door uitleen van het 
origineel of mogelijk door een kopie van het beeld in Brisbane te maken. 
Met de ontwikkelingen in het 3D-printen zou dat mogelijk moeten zijn. 
Als ze dat ergens voor elkaar kunnen krijgen dan toch wel in Delft!

LAGA 16 17

tekst door Luitzen de Boer en Rutger Mollee
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interview wouter borghs en wouter withagen

VIDAR

Pieken op het juiste moment – het is een kunst. 
Vidar’s Wouter en Wouter weten daar alles van. In 
2013 bliezen ze hun concurrentie omver tijdens het 

NK Indoorroeien en bliezen ze in dit blad hoog van de 
toren. Maar daarna bleef het angstvallig stil. Inmiddels 

trainen de Twee W’s volop in Amsterdam, maar het is 
nog geen succesverhaal te noemen. 

Van de lange adem
tekst door Mark Hengstman

De ene Wouter (Withagen) heeft een 'mee-
trainstatus' bij de roeibond, terwijl de andere 
Wouter (Borghs) volgens ooggetuigen gedes-
illusioneerd zijn kilometers maakt op de er-
gometer. Toch brandt er nog altijd een vuur 
bij beide mannen. “Ik zou me nog wel acht jaar 
de ballen uit de broek willen trainen om sport-
man te zijn.”

De woorden ‘Vidar’ en ‘hard roeien’ gingen 
amper samen in één zin toen Wouter Borghs 
en Wouter Withagen jaren geleden de roei-
club op het safaripark bij Tilburg binnenlie-
pen. “We wilden serieus trainen bij Vidar, maar 
er was nog helemaal niets. Elke roeier en coach-
groep zat op zijn eigen eilandje”, herinnert 
Withagen zich. Niemand haalde het destijds 
in zijn hoofd om langer dan drie jaar te roei-
en. Ondanks het heersende amateurisme 
gedroegen de Wouters zich als heuse pro’s. 
Borghs: “We zaten elke dag aan de bietensapjes 
en namens onszelf veel te serieus.”

Te vroeg gepiekt
Al dat harde werk betaalde zich al snel uit. 
Want toen Wouter en Wouter in 2013 het NK 
Indoorroeien startten, wisten ze het zeker: 
‘wij gaan onder de 6 plat’. Aan de voorberei-
ding zou het in ieder geval niet liggen. “Onze 
coach Diederik de Boorder had ons op een lijp 
ergo-regime gezet”. En als je trainingsschema 
zo streng is dat het Chinees staatscircus er 
een lachertje bij is, dan heeft dat resultaat. 
Wouter en Wouter eindigden verrassend op 
de eerste en tweede plek in het SB-veld met 
uitmuntende tijden (5:52 en 5:53). Dat had de 
concurrentie even niet zien aankomen. Maar 
waar deze ergometerwedstrijd in een Am-
sterdamse sporthal voor de meeste roeiers 
een opwarmertje is voor het nieuwe seizoen, 
was het voor de Wouters achteraf bezien ge-
lijk het hoogtepunt van het jaar. “We piekten 
ook wel daar. Maar je wílt helemaal niet pieken 
op het NKIR.”

Wie niet slim is moet sterk zijn
Na de knappe ergo-prestaties moesten de 
Wouters wel ‘in the picture’ blijven, zo advi-
seerde hun coach. Dat klinkt logisch, maar 
hoe doe je dat als je elke dag baantjes trekt 

echter al vol aan alle jeugdroeiertjes die daar 
rondrennen en de Brabanders werden er 
lauwtjes ontvangen. “Je mag hier wel komen 
roeien, maar je krijgt geen boot”, kregen ze te 
horen. Gelukkig klotste het geld tegen de 
plinten bij Vidar en in no-time stuurde het 
bestuur een gloednieuwe skiff naar hun ta-
lenten in de hoofdstad.

Al snel bleek dat het inderdaad zien en ge-
zien worden is in Amsterdam. Want al na een 
paar dagen ging bij Withagen de telefoon. 
“Mark Emke aan de lijn, of ik mee wilde doen. 
Dit was waarschijnlijk nooit gebeurd als ik in 
Tilburg was gebleven.” Aanvankelijk trainde 
Withagen mee met de boordroeiers, maar 
dat bleek lastig aanhaken. “Ik merkte al snel 
dat het niveauverschil te groot was. Maar ja, die 
jongens hebben niet voor niets brons gehaald.” 
En dus traint Withagen sindsdien mee in de 
scullgroep. En dat vindt hij prima, al blijft 
hij gretig. “Waarom zou iemand anders harder 
moeten gaan dan ik?” Ook een regime van drie 
keer per dag trainen en weinig anders doen 
ziet hij voorlopig nog wel zitten. “Ik heb niet 
veel nodig, zolang ik m’n eten en huur maar kan 
betalen. Je kunt wel mooie kleren kopen, maar 
wanneer ga je die aandoen als je de hele dag in 
de boot zit?!”

Stilte
Bij Borghs blijft de telefoon daarentegen stil. 
Maar wie denkt dat hij zich daardoor laat 
weerhouden, die heeft het mis. Ondanks zijn 
drukke baan als consultant is roeien voor 
hem namelijk nog altijd ‘extreem belangrijk’ 
en traint hij meestal twee keer per dag. “Don’t 
get me wrong, ik vind mijn werk hartstikke leuk. 
Maar roeien bij de bond blijft m’n droom. Ik zou 
me nog wel vier tot acht jaar de ballen uit de 
broek willen trainen om sportman te zijn.” En 
dat moet voorlopig dus zonder zijn roeima-
tje. “Ik snap het van hem wel hoor. Maar het is 
wel jammer.” Toch hoeven ze elkaar nooit 
lang te missen. Want in deze stad vol Ajacie-
den vinden ze steun bij elkaar tijdens wed-
strijden van PSV. Wat dat betreft zijn Wouter 
en Wouter niet de enige sporters uit Brabant 
die eventjes niet pieken. Maar hun hoef je het 
niet te vertellen: de aanhouder wint!

op een vakantiepark bij Tilburg, ver weg van 
alles wat met serieus roeien te maken heeft? 
Juist, je eist een plek op in de boot waar alle 
ruwe diamanten van Nederland elkaar vin-
den: de SB-acht. Withagen: “We konden toen 
nog niet zo heel goed roeien, maar we waren wel 
heel sterk”. Helaas was dat niet goed genoeg 
om de bondscoach te overtuigen. De boot 
ging te traag in de aanloop naar het WK en 
dus moest er iets veranderen. De vier boe-
gen waren het bokje. Borghs kan zich er nog 
steeds kwaad over maken: “Twee weken van 
tevoren werden we eruit geflikkerd. Tsja, super-
kut. ‘Wat de fok flikken ze ons nou’, dachten we.” 
Maar dan verschijnt al snel weer een lach. 
“Stiekem is dat ook wel voer geweest voor ons 
om nóg harder te gaan.”

En dus trainden de Wouters stug door in een 
twee-zonder, al was het niet makkelijk om 
door te groeien in Tilburg. “Bij Vidar hadden 
we de top van de apenrots tegen die tijd wel be-
reikt”, legt Borghs uit. Er was een nieuwe im-
puls nodig. Vorig jaar vormden de Twee W’s 
samen met zes Laga-mannen een acht voor 
het FISU WK in Poznan, waar ze onder lei-
ding van RTC-coach Susannah Chayes vierde 
werden. Een leuk tussendoortje, maar er was 
meer nodig om het tij te keren. Dat realiseer-
de het duo zich ook. “Als we nog iets uit onze 
roeicarrière willen halen, dan moeten we weg 
bij Vidar. We moeten de arena opzoeken in Am-
sterdam”, was de gedachte. 

Een nieuwe apenrots
De Wouters wisselden vorig jaar daarom het 
land van Guus Meeuwis en worstenbroodjes 
in voor ‘de grote stad’, waar ze lid werden van 
Willem III. Deze vereniging had zijn handen 

wouter borghs en wouter withagen

“We zaten elke dag 
aan de bietensapjes 
en namens onszelf 

veel te serieus.”
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Een blad dat de vragen durft te stellen die anderen laten liggen. Bijvoor-
beeld: uit welke BN'ers zou een volledig vrouwenkabinet bestaan? Of, hoe 
moet Anne verder nu ze zwanger is van haar Tindermatch Roy? Een blad 
dat zich qua verkoopcijfers rechtstreeks kan meten met Cosmopolitan, 
Mijn Geheim en 100% NL Magazine. Een heuse krachtpatser in het seg-
ment Vrouwenbladen.

Op de website van Glamour vind je, onder het tabje Dating, de ‘100 leuk-
ste singles van Nederland’. Op alfabetische volgorde en te filteren op leef-
tijd. Verleidelijk lachen jonge goden als Denzel en Rayen je toe. Maar ook 
Thibaud, Paskie, Snar, Tarquin en Naresh hebben zich gekwalificeerd als 
begeerlijke vrijgezel. En dan valt ons oog op Peter, student Fysiotherapie 
uit Leiden. En die komt ons bekend voor…

De begeerlijke vrijgezellen zijn niet alleen om naar te kijken. ‘Je kunt ze 
hieronder gratis bewonderen en als je geluk hebt ook - per direct - daten!’ 
We sturen meteen een mail. In het begeleidende interview wordt duide-
lijk dat onze Peter vist met een sleepnet: “Ik vind het leuk als een vrouw 
bewust is van haar vrouwelijkheid en ik ben snel verkocht door een mooie 
lach.” Dat is tenminste lekker specifiek. Je hoort zelfs de dichtgeslibde 
meisjeshartjes sneller kloppen.

Tijdens de intake heeft de redactie van de Glamour het woord ‘roeien’ 
horen vallen en slaat behendig een bruggetje: “Hij kan best romantisch 
zijn, maar zoekt dat meer in het spontaan leuke dingen doen. Roeien bij-
voorbeeld...” Dit wordt een droomdate. Peter reageert op onze *flirt*. De 
meegestuurde selfie is duidelijk in de smaak gevallen en we ontmoeten 
hem in de stationsrestauratie op Amsterdam CS.

Njord
Voor ons zit de verslankte versie van de voormalig toproeier van Njord. 
In een recent verleden liet Peter Gründer namelijk de harten van zowel 
meisjes als jongens sneller kloppen, toen hij één van de favorieten was 
voor het Varsitygoud. In 2015 roeide hij met zijn Oude Vier naar de twee-
de plaats, op 1,5 seconde achter Skadi. 

NJORD

Wie door de jaren heen het Varsity Magazine 
volgt, kan constateren dat er zich bij de ver-
schillende verengingen een patroon vormt. 
Niet verbazingwekkend, aangezien de iden-
titeit van een vereniging niet van de ene op 
de andere dag fundamenteel verandert. Toch 
lijkt het imago van geitenwollensokkenclub 
niet bepaald meer van toepassing op de Gro-
ningse studenten van Gyas. 

Geitenwollensokken is een kenmerk van wat 
wereldvreemde, linkse idealisten. En hoewel 
de vrouwen in de historie van Gyas specifie-
ke taken toebedeeld kregen in vorm van het 
plaatsnemen in de befaamde breicommissie, 
is er verder van dit verleden weinig terug te 
vinden in de archieven. En al zou deze cul-
tuur daadwerkelijk in het verleden geassoci-
eerd zijn met Gyas, in het huidige topsport-
klimaat is dat op weinig plekken meer terug 
te vinden. 

Korte sportsokken
De geitenwollen sokken zijn inmiddels ver-
ruild voor korte sportsokken, die de afgelo-
pen jaren veelvuldig gesignaleerd worden op 
het erevlot. Sinds 2012 heeft ook Gyas moe-
ten toegeven aan de professionalisering en 
vertrouwde de taak van hoofdcoach toe aan 
oud-Gyasser Lieke Brons. De jaren daarvoor 
waren vooral gericht op het coördineren van 
de verenigingsstructuur. De komst van Lie-
ke zorgde echter niet alleen voor betere coa-
ching. Brons stelde haar eigen takenpakket 
samen, met als doel om de goede punten van 
Gyas te verbeteren en de kritiekpunten aan 
te pakken.

De aanpak wierp haar vruchten af; de eer-
stejaarsploegen zaten standaard in de top-6 
van hun klassement en ook het veroveren 
van een top-3 plek of de winst werd voor de 
buitenwereld als normaal beschouwd. Sa-
men met Laga en Nereus behoort Gyas tot 

Blink, gewaardeerd lid van ons expertpanel, 
heeft deze taak op zich genomen. Het pakket 
aan maatregelen moet leiden tot een veran-
dering van de mentaliteit van aankomende 
wedstrijdroeiers. Door de verschuiving die 
de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden 
zou het onlogisch moeten zijn om na je eerste 
jaar al te stoppen met wedstrijdroeien.

Het lijkt een stap in de goede richting, al wil 
de oud-wedstrijdcommissaris nog niet te 
vroeg juichen: “Ik denk dat we pas over een 
paar jaar kunnen zeggen of de introductie van 
een middengroep hoofdcoach daadwerkelijk 
voor meer kwantiteit en kwaliteit in de develop-
ment- en middengroep ploegen heeft gezorgd.” 
Kijkend naar het aantal roeiers bevinden de 
middengroepen zich dit jaar in ieder geval in 
de lift. Vorig jaar gingen er vijftien midden-
groeproeiers intraining, dit jaar is dat ver-
dubbeld naar dertig. 

Geitenwollensokken
Terug naar de geitenwollensokken: is het 
beeld dat mijn voorgangers schetsten dan 
volledig onterecht? Wanneer het ietwat 
grimmige ‘Wie naakt die slaan we dood’ over 
de Bosbaan heen ruist, wordt er al snel een 
verband gelegd met ‘wereldvreemd’. Buiten 
deze leus lijkt de Algemene Groninger Stu-
denten Roeiverening toch te vallen onder de 
noemer van ‘stereotype knorrenverening’. 
Een knorrenverening die gelijkheid hoog in 
het vaandel heeft. Waar het roeien down-to-
earth benaderd wordt om zo de kloof tussen 
wedstrijdroeiers en de rest van de verenging 
te verkleinen. Waar je als wedstrijdroeier 
niet de tuinslang kan overnemen voor het 
schoonspuiten van je boot op basis van blik-
kenmos. En waar je vanaf de vrouwendou-
che kan meegenieten van de activiteiten die 
zich afspelen onder de mannendouche (en 
vice versa) via een glazen raampje. Iedereen 
is immers gelijk.

de meest succesvolle verenigingen wat eer-
stejaars ploegen betreft. Hoewel de selecties 
in oktober al starten en begin november de 
ploegen gevormd zijn, is er volgens oud-wed-
strijdcommissaris Albert Koller geen groot 
geheim achter het succes van Gyas. “Tijdens 
de selecties doen we niet perse iets anders dan 
andere verengingen. In de introductieperiode 
begint de oriëntatie en wordt er gekeken naar 
potentiële wedstrijdroeiers. Maar dit is niet de 
reden achter ons succes.”

Developmentploegen
De keerzijde van dit succes is dat opvallend 
genoeg het succes van de wedstrijdsectie 
vaak blijft steken bij het eerstejaarsklasse-
ment. Een logische vervolgstap voor de roei-
ers zou het development klassement zijn, 
maar hierin schitteren roeiers van Gyas in 
de regel door afwezigheid. Het hoge stopper-
centage van roeiers na hun eerste jaar was 
waarschijnlijk een van de factoren die mee-
speelden in het magere development-succes. 
Een pijnpunt lag bij de coaching. “Voor de 
middengroepen was er wel voldoende coaching, 
maar weinig structuur. Bij de eerstejaarsploegen 
zag je iedere training weer verbetering in plaats 
van elke training opnieuw beginnen met de op-
bouw”, aldus Koller, die zelf roeide in het suc-
cesvolle Zwaar 2013.

Mede vanwege het gebrek aan financiële 
ruimte voor het aanstellen van een hoofd-
coach voor de middengroepen bleven die 
ploegen weinig structuur hebben. Daarnaast 
ontbrak ook een concreet plan, waardoor 
de middenlaag binnen de wedstrijdsectie 
van Gyas (de eerstejaars en het RTC Noord 
werden al gefaciliteerd) achter bleef. Uit-
eindelijk werd vorig jaar onder leiding van 
Albert Koller een plan opgesteld om dit jaar 
ook een coach binnen de middengroepen 
hoofdverantwoordelijk te maken. Niemand 
minder dan tweevoudig olympiër Rogier 

GYAS

Paradigmaverschuiving 
tekst door Eveline Wouters
beeld door Merijn Soeters

Interview Peter Gründer

'Vroeger trainde ik om 
onder de 6:00 te gaan, nu 
voor een volgende fitting'

tekst door Bob Schipper en Coen Eggenkamp

Dit artikel begint 
bij die ándere 

glossy, die u niet 
kunt laten liggen: 

de Glamour.
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Peter wordt tot zijn eigen verrassing al vrij snel gekozen als model voor 
McGregor en mag voor een shoot naar Barcelona. Hij is het model voor 
de Kerstcampagne en voor de zomer van 2017. Momenteel hangt hij zelfs 
overal in Nederland op grote billboards. En binnenkort ploft ook de Else-
vier Stijlgids op de mat. Dus houd uw ogen open.

Op de achterkant van dit artikel vindt u het bewijs dat hij nog steeds 
bijzonder fit is. Maar wel op een andere manier. Minder krachttraining en 
meer cardiofitness om op gewicht te blijven. “Vroeger trainde ik om on-
der de zes minuten te gaan bij een ergotest, nu train ik naar de volgende 
fitting.” Een voorkeur heeft hij niet. “Toen werd ik blij van extra spieren, nu 
kan ik het waarderen als ik nét wat strakker ben.”

Het is een nieuw leven. Al was hij – zoals het een Leidenaar betaamt – 
altijd al wel ijdel. “Zo staan we natuurlijk wel bekend. Haartjes goed ge-
kamd, een beetje ballerig. Niets mis mee, zolang er ook maar hard wordt 
geroeid”, zegt hij lachend. “In beide werelden zitten ijdele gasten. Eerlijk 
gezegd had ik het in de modellenwereld veel erger verwacht. Maar uit-
eindelijk ben je vooral bezig een product zo goed mogelijk te laten over-
komen.”
 
Terug naar het roeien hoeft hij niet meer. “Ik vind het nog steeds een 
mooie sport, maar ik denk niet dat er nog veel te halen was. Ik ben niet zo 
groot en dan zou ik nog een stuk harder moeten ergometeren om bij de 
bond te komen. Die Varsity twee jaar terug was achteraf een unieke kans. 
Vorig jaar werd een deceptie en ik zie het niet snel gebeuren dat we met 
Njord komende jaren kunnen winnen.” 

Glamour
Maar nog even terug naar de Glamour. “Ja, ik had een beetje te breed 
ingezet. Die slappe teksten over een leuke lach, koken en een hond. Het 
leverde een stroom aan reacties op van meisjes van 17, die wel een keertje 
wilden komen koken. Of wandelen met de hond. Tot een date is het maar 
één keer gekomen. Ze had een nagelstudio.”

Peter is inmiddels niet meer beschikbaar voor lange wandelingen met 
smachtende lezeressen. “In het begin van onze relatie heeft mijn vriendin 
niets gezegd. Pas later bekende ze het artikel ook gelezen te hebben.”

Het Njord-verleden ligt nog vers in het geheugen. Peter heeft pas twee 
weken geleden 'het Zwanennest' verlaten, na daar ruim vijf jaar gewoond 
te hebben. Onder zijn raam aan de Morsweg vond in de nachtelijke uren 
de Njord-vleesveiling plaats en hoorde hij precies wie met wie naar huis 
ging. Peter kreeg alles mee en kon ’s ochtends verslag doen. 

Voor verse roddels moet je dus bij het Zwanennest zijn, maar de rest van 
de conversaties lijden op het Njordhuis merkbaar onder het roeien. Met 
verschillende jongens uit dezelfde zware middengroep worden alle ver-
halen uit dezelfde dichtgetikte vijver gevist. En zoveel gebeurt er nou ook 
weer niet, tijdens een training. “Begrijp me goed, ik heb een geweldige tijd 
gehad, maar op een gegeven moment was het wel klaar.” Inmiddels is hij 
mede voor zijn stage naar Amsterdam verhuisd.

Roeicarrière
De roeicarrière van Peter piekt op 5 april 2015, tijdens de finale van Var-
sity 132. Dat er meer in had gezeten, wanneer Njord adequaat had ge-
reageerd op 1000 meter of wanneer ze in een geschiktere boot hadden 
gezeten, onderschrijft hij niet. “We wisten dat de boot te klein was, maar 
we konden ermee omgaan. Verder sta ik er liever niet bij stil. We hebben 
er het beste van gemaakt en het was niet genoeg. Skadi was simpelweg 
iets beter.” 

Uit de drie beste Oude Vieren van die Varsity wordt een vier-zonder ge-
maakt voor de Universiade. In het Zuid-Koreaanse Chungju pakt die ploeg 
de zilveren medaille. In het jaar erna ontstaat een plan om met een Njord-
acht naar Henley te gaan. Peter zit op dat moment in de skiff, maar zit niet 
lekker in zijn vel. “Ik ben toch meer een ploegroeier en heb mijn diensten 
aangeboden aan de middengroep. Die konden wel een goede slag gebrui-
ken.” Zo gebeurde het dat Njord datzelfde jaar nog uitkomt in de Temple 
Challenge Cup. 

Daar treffen ze op de eerste dag Oxford Brookes, de ploeg die dat jaar al 
de Head of the River won en uiteindelijk Harvard zal verslaan in de finale. 
Het is een vroeg einde van het Henley-avontuur en het (voorlopige) einde 
van de roeitijd van Peter.

Modellenwerk
Terwijl zijn ploeggenoten zich in de zomer bezig houden met feestjes, 
gaat Peter een andere weg. Hij sluit zich aan bij Republic Men, een bureau 
voor mannelijke high fashion modellen. Hij gaat flink trainen, zodat hij 
voor meer klanten in aanmerking komt. In twee maanden tijd ondergaat 
hij een metamorfose, raakt negen kilo kwijt en is zodoende in september 
klaar voor zijn ‘fitting’.

interview peter gründer

“Haartjes goed gekamd, 
een beetje ballerig. 

Niets mis mee, zolang 
er ook maar hard wordt 

geroeid”

sjaak-nout.nl/heerinhetverkeer

Om de wielrenners van Nederland in 
een beter daglicht te plaatsen heeft 
Sjaak&Nout Concepts de “Heer in het 
Verkeer” campagne gelanceerd. 

Samen met Karsten Kroon hebben wij 
de mores en tradities in kaart gebracht 
met als doel te zorgen dat wielrenners 
zich als heer in het verkeer gedragen.

Ook richten wij ons op de schone kunst 
van het waaierrijden en er zit zelfs een 
theorie-examen aan vast!

Waarde Oud-leden,
Menig roeihart begint al sneller te kloppen. Over minder dan een 
maand vindt namelijk de 134ste editie van het oudste en grootste stu-
dentenroeievenement van Nederland plaats, de Varsity. Op zondag 9 
april 2017 zullen weer vol rigueur de boten op het Amsterdam-Rijn-
kanaal strijden; zullen de graspollen weer door het luchtledige vlie-
gen; en zal er weer als vanzelfsprekend een VIP-borrel plaatsvinden. 
 
Ook dit jaar is er weer een volledig aangekleed VIP-paviljoen waar 
u samen met andere oud-leden kunt genieten van het spektakel 
van de Varsity. Waar u onder het genot van drank, hapjes en muziek 
de roeiers aan u voorbij ziet trekken. Een ontmoetingsplaats voor 
vriendschappen uit lang vervlogen tijden. Een noodzaak voor hen 
die de roeisport in hun hart dragen.

Deze borrel zal van 12:00u tot 17:30u plaatsvinden. Zoals ieder jaar, 
zal om klokslag 17:00u de race der Oude Vieren beginnen. Daarnaast 
start rond 16:15u ook een ander nieuw hoofdnummer, te weten de 
Dames Vier. Dit belooft een net zo groot spektakel te worden.
 
Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar onze gloednieuwe 
website, http://www.varsity.nl. U kunt voor overige vragen ook altijd 
bij mij terecht via vip@varsity.nl. 

In de hoop u allen te mogen verwelkomen op de 134ste Varsity, 
verblijf ik,

Met donkerblauw-okergele groet,
B.T. (Bruno) Verdam 
h.t. Commissaris VIP
K.N.S.R.B. Wedstrijdcommissie der 134ste ‘’Varsity’’
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king van natriumcitraat. Je blijft atleten 
houden die op inspanningstesten niet goed 
scoren, maar toch altijd in de boten zitten 
die hard gaan. Dan moet je niet zeggen: 
die zet ik er niet in, want die is niet sterk 
genoeg. Nee, sommige mensen wil je in je 
boot hebben. Dat is het oog van de ervaren 
coach.”

Aan welke roeier denk je als je dat zegt? 
“Aan Michiel Barman bijvoorbeeld. Een 
geweldige roeier, die zich zichzelf heel 
goed kon opladen voor grote prestaties. 
Net zoals sommige voetballers een penal-
ty erin kunnen schieten als er miljoenen 
mensen naar ze kijken. Het mooie van 
zulk soort sporters is ook dat hun aanwe-
zigheid afstraalt op een hele ploeg. Dat zag 
je ook bij Bartman, die zat voor een wed-
strijd met een koptelefoon op, helemaal in 
zichzelf en zijn ploeggenoten werden daar 
heel ontspannen en zelfverzekerd van. 
Dat zie je niet terug in een drukcurve of 
lactaattest.”

Is dat meer wetenschappelijke roeien de 
reden dat jij de laatste jaren van je carrière 
geen hele grote successen meer hebt gehad? 

“Dat heeft er meer mee te maken dat je goe-
de roeiers moet coachen om grote succes-
sen te boeken. Na 2003 stapten de roeiers 
die ik coachte over van de vier over naar de 
acht. Het was logisch dat Mark Emke die 
zou coachen niet ik. Ik gunde andere coa-
ches hun successen ook van harte.” 

Sinds 2014 ben je met pensioen bij de roei-
bond, maar je doet nog wel de paralympi-
sche sporters.  

“Dat is ook weer heel interessant. Nu zijn 
we ineens aan het uitvinden hoe je zo effi-
ciënt mogelijk catcht zonder dat je je benen 
kunt gebruiken.”

“Ja. Bij roeiers die ik intensief begeleid hou 
ik schriftjes bij met de vorderingen tijdens 
de trainingen. Ik maak sowieso altijd voor 
mezelf een paar aantekeningen na trainin-
gen, gewoon een paar regels over wat we 
gedaan hebben en hoe het ging. Als ik bij 
een ploeg tegen een bepaald probleem aan-
loop dan blader je eens terug in die multo-
mappen om te kijken hoe ik dat in het ver-
leden ook alweer heb aangepakt.”

Je staat bekend als een goede techniek-
coach. Hoe doe je dat? 

“Het begint er dus mee dat je goed weet 
hoe goed roeien eruit ziet. De kunst is ver-
volgens om woorden te vinden waardoor 
roeiers hun beweging ook zo aanpassen 
als jij bedoelt. Een mooi voorbeeld vind ik 
het plaatsen. Je wilt dat roeiers op het ver-
ste punt hun blad in het water zetten. Maar 
als je de plaatsbeweging aan roeiers gaat 
uitleggen, leidt dat er meestal alleen maar 
toe dat ze hun blad vooral heel diep in het 
water doen. Om een goede catch te berei-
ken, coach ik er vooral op dat roeiers ont-
spannen op hun bankje zitten halverwege 
de recover.” 

“Ik denk dat ik er door mijn opleiding re-
latief goed in ben om over te brengen hoe 
een beweging moet voelen en waar je in je 
hoofd mee bezig moet zijn om het goed te 
doen. René Mijnders, die ik de beste tech-
niekcoach van Nederland vind, is bijvoor-
beeld ook fysiotherapeut.”

De laatste tien jaar is er veel meer nadruk 
gekomen op wetenschap in het roeien. Dat 
lijkt minder bij jou te passen. 

“Ik ben absoluut niet tegen wetenschap. 
Maar ik heb inderdaad wel het idee dat er 
soms wel erg veel waarde aan wordt ge-
hecht aan drukdollen of de heilzame wer-

Linden (1996) en in 2000 de zilveren 
dubbelvier van Bartman, Simon, Lip-
pits en Verberne. Onder de honderden 
hoogtepunten uit zijn coachleven was 
er ook een aantal in Houten. Elf keer 
coachte Klerks de Oude Vier van Ne-
reus, meestal kwamen ze als eerste 
aan.

Je woont al je hele leven in Leiden, 
waarom ben je geen Njord-man ge-
worden? 
“Mijn eerste roei-ervaringen waren 
wel bij Njord. Want zo’n jongetje dat 
de hele tijd naast je boot fiets, dat valt 
natuurlijk op. Op een dag volgde ik 
een ploeg die gestuurd werd door de 
coach. Die man stelde toen voor dat 
we zouden ruilen, zodat hij het beter 
kon zien. Daarna werd ik vaker ge-
vraagd om goede Njord-ploegen te 
sturen.”
 
“Toch had ik al heel snel een voor-
liefde voor Nereus. Dat kwam door 
Blaisse en Veenemans. Ik las over ze 
in NRC dat destijds in aanloop naar 
de Varsity alle trainingen bezocht van 
de trainende Oude Vieren. Op de Bos-
baan zag ik ze ook in actie, ze roeiden 
mooi en het waren mannen met flair. 
Nog steeds hebben Nereïden die bra-
voure, zelfs als ze niet zo goed zijn. 
Iets licht arrogants, dat mag ik wel. Ik 
ben ook altijd een Ajax-fan geweest, 
die club heeft dat ook.”

Maar zelf roeide je niet op Nereus. 
“Nee. Vanaf mijn veertiende mocht ik 
lid worden van Die Leythe. Daar heb 
ik elf jaar wedstrijden geroeid, ook tij-
dens ik mijn opleiding tot fysiothera-
peut deed. In 1979 werd ik coach. Eén 
mijn pupillen in de jaren tachtig was 
Rutger Arisz - de huidige roeibonds-
voorzitter en directeur van Ajax. Toen 
Rutger ging studeren en bij Nereus 
ging roeien vroeg hij of ik met hem 
mee wilde gaan. Ik vroeg me eerst af 
of dat wel iets voor mij was, zo’n stu-

dentenclub. Maar ik heb het er vanaf het 
eerste moment heel erg leuk gevonden. Het 
corporale spreekt me ook aan, meer dan de 
knorrenclubs. Ze weten hoe het heurt, mis-
schien is dat het.” 

“Met Gijs Vermeulen ging het eigenlijk net 
zo als met Rutger. Ik zag Gijs als jeugdroeier 
bij Die Leythe komen en ik dacht gelijk: dat 
zou weleens een hele goede roeier kunnen 
worden. Hij bewoog heel goed. Nadat hij op 
het WK voor junioren in de skiff had ge-
roeid, ben ik met hem mee gegaan naar Ne-
reus. In zijn eerste jaar roeide hij direct in 
de Oude Vier. Ze werden tweede, dat vond 
ik voor zo’n jonge ploeg eigenlijk al heel 
goed. Toen we een jaar later wonnen, zei 
Gijs: ‘hè hè, dat werd weleens tijd’.” 

Gijs heeft thuis de schriftjes die jij hebt bij-
gehouden in al die jaren dat jij hem coachte. 

Jan baalde als hij zag hoe de wedstrijdbo-
ten op de schuit Meeuwisse werden geladen 
richting een wedstrijd. “Had ik een weekend 
niets te doen.” Gelukkig waren zijn ouders 
soms zo lief om hem naar de Bosbaan te rij-
den. Terwijl vader en moeder geduldig langs 
de waterkant zaten, liep hun zoon gewapend 
met een boekje over het wedstrijdterrein. “Ik 
noteerde de namen van alle boten. En intussen 
keek ik mijn ogen uit naar alle ploegen.” 

Dat eindeloze kijken naar roeien is volgens 
Klerks (68) de basis van de succesvolle 
coachcarrière waarvoor hij vorig jaar gerid-
derd werd. Zes Olympische Spelen was hij 
erbij met ploegen die doorgaans technisch 
subliem roeiden. Samen met René Mijnders 
coachte hij Ronald Florijn en Nico Rienks 
toen zij in 1988 in de dubbeltwee goud won-
nen. Latere successen waren het zilver van 
Pepijn Aardewijn en Maarten Rups van der 

NEREUS

Klerks' kijk 
op coachen

Het ouderlijk huis van Jan 
Klerks keek uit op de Trekvliet. 
De voorbijvarende ploegen 
fascineerden hem zo, dat hij als 
11-jarig jongetje op zijn fiets stapte 
om de goede boten te volgen. 
Zwijgend trapte hij achter de 
Njord-coaches aan. Kijken wat ze 
aan het doen waren.

door Tjerk Gualthérie van Weezel

interview jan klerks
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2928JUNIOREN interview wim cornelis

De Nederlandse juniorenequipe heeft een paar goede jaren achter 
de rug. Een bijeffect hiervan is dat Nederlandse junioren in toene-
mende mate op belangstelling van recruiters van toonaangeven-
de Amerikaanse universiteitsprogramma's kunnen rekenen. Een 
aanzienlijk deel van de succesvolle jongensploegen uit 2014 en 
2015 is inmiddels voor een vierjarig verblijf in de Verenigde Staten 
neergestreken. Wat trekt deze jongens naar Amerika? En welke 
gevolgen heeft deze trek voor het Nederlandse studentenroeien en 
voor het bondsbeleid? Varsity Magazine zocht het uit en sprak met 
een groot aantal betrokkenen. 

Inleiding
Je zou het wellicht niet zeggen maar Ronald Florijn is in zekere zin een 
geduldig man. In april 2013 ging de tweevoudig olympisch kampioen aan 
de slag als bondscoach bij de junioren. Florijn brak met het bestendige 
bondsbeleid door in te zetten op uitzendingen van de beste junioren in 
grote nummers zoals de acht. Het eerste jaar kwam de jongens acht, de 
prioriteitsboot die Florijn na de nodige selectieperikelen had samenge-
steld, op het WK voor junioren niet verder dan een achtste plaats. Florijn 
liet zich evenwel niet van de wijs brengen door zijn criticasters en zette 
zijn achtenproject stug door. De successen volgden in 2014 en 2015. De 
jongens van Florijn en ploegcoach Willem Jan de Widt wonnen achtereen-
volgens zilver en goud in de acht. 

Deze knappe prestaties leidden niet alleen in Nederland tot erkenning en 
waardering. Vertegenwoordigers van prestigieuze Amerikaanse universi-
teiten meldden zich bij de roeiers om hun interesse in een vierjarig avon-
tuur in de Verenigde Staten te peilen. Veel van de roeiers gaven aan deze 
oproep gehoor. Van de in totaal twaalf jongens die de bemanning van 
de succesvolle Nederlandse junioren-achte uit 2014 en 2015 vormden, 

uit van het universiteitsroeipro-
grama van Penn. Hij werd na een 
succesvol junioren-WK in 2014 
door verschillende Amerikaanse 
universiteiten gescout. Hij koos 
uiteindelijk voor Penn, onder 
meer vanwege de academische 
mogelijkheden, de interessante 
hoogleraren en mede-studenten 
en de sfeer op de campus. Ook 
het roeiprogramma en de facili-
teiten sloten goed aan bij waar 
Van Broekhuizen naar op zoek 
was. Grote prijzen heeft Van 
Broekhuizen in Amerika evenwel 
nog niet gewonnen. Afgelopen 
zomer eindigde hij met de eerste 
boot van Penn (1st Varsity Eight) 
als vijfde in de B-finale van de 
'IRA National Championship Re-
gatta', de Amerikaanse univer-
siteitskampioenschappen. Zijn 
ploeggenoot uit de juniorenacht 
uit 2014, Max Ponsen, eindigde 
met de ploeg van Boston Univer-
sity vlak achter hem op de zesde 
plaats in de B-finale. 

In de A-finale lag nog een 
oud-ploeggenoot van Van Broek-
huizen en Ponsen uit 2014 aan 
de start. Maarten Hurkmans had 
in zijn eerste seizoen voor de 
University of California Berke-
ley (Cal) al een plek in de eerste 
acht weten te bemachtigen en 
won samen met Niki van Sprang, 
oud-juniorenroeier van Pampus, 
de grote finale. De grote con-
current van Cal aan de Ameri-
kaanse westkust, de University of 

Washington, eindigde op de vierde plaats. Cal en Washington zijn twee 
van de Amerikaanse powerhouses op het gebied van mannenroeien. Zoals 
de onverwachte bestseller The Boys in the Boat van Daniel James Brown 
uit 2013 mooi laat zien, gaat zowel de dominantie als ook de onderlinge 
rivaliteit van Cal en Washington al terug tot het begin van de 20ste eeuw. 
Die rivaliteit heeft nu ook een nadrukkelijk Nederlands tintje. Nadat Mi-
chiel Mantel uit de gouden junioren acht uit 2015 meteen na dat toernooi 
al de overstap naar de University of Washing-
ton had gemaakt, volgden afgelopen najaar zijn 
ploeggenoot Simon van Dorp en rond de jaar-
wisseling ook Bram Schwarz. 

Al deze Nederlandse roeiers, met uitzondering 
van Van Sprang die inmiddels is afgestudeerd 
en terug naar Nederland is gekomen, zullen el-
kaar dit seizoen in de Amerikaanse competities 
tegenkomen. De kans is aanwezig dat zij elkaar 
na afloop van het Amerikaanse seizoen ook 
weer in Nederland zullen tegenkomen in selec-
ties voor de bondsboten voor de WK onder 23 
jaar. De prestaties van de Nederlandse equipe 
tijdens de afgelopen editie van dit toernooi 
stemmen hoopvol: de Nederlandse acht met 
onder andere Ponsen, Van Dorp, Hurkmans en 
Mantel werd toen wereldkampioen. De ploeg 
werd pas zes weken voor het toernooi gevormd 
omdat de Amerika-gangers eerst nog hun ei-
gen seizoen moesten afmaken en een aantal 
van hen daarna ook nog met hun universiteits-
team aan Henley deelnam. Omdat het WK on-

studeren en roeien er inmiddels zeven in Amerika, nummer acht volgt 
deze zomer.  

Het verschijnsel van Nederlandse roeiers die kiezen voor een perio-
de als student-athlete aan een Amerikaanse universiteit is niet nieuw. 
Oud-olympiërs Olivier Siegelaar (University of California Berkeley) en 
Meindert Klem (Boston University) roeiden beide vier seizoenen in de VS. 
Ook succesvolle vrouwen zoals Ilse Paulis (Ohio State) en Inge Janssen 
(University of Virginia) roeiden op enig moment in hun carrière voor een 
Amerikaanse universiteit, zij het slechts voor één seizoen. 

De ontwikkeling rond het rekruteren van Nederlandse junioren door 
Amerikaanse universiteiten lijkt de laatste jaren echter een dermate hoge 
vlucht te nemen dat nieuwe vragen zich aandienen voor de Nederlandse 
roeiwereld. Voor studentenroeiverenigingen en universiteiten is de vraag 
of en zo ja hoe zij zich kunnen positioneren als aantrekkelijk alternatief 
voor de Amerika-gangers om te voorkomen dat teveel sportief en acade-
misch talent wegvloeit. Voor de roeibond is de vraag welke impact deze 
ontwikkeling heeft op het proces van talentontwikkeling en doorstroming 
richting de A-equipe. Voor de roeiers zelf is tot slot de vraag wat zij op 
sportief en academisch niveau uit hun Amerikaanse studententijd kunnen 
halen en hoe die ervaring hen verder helpt in hun sportieve en maat-
schappelijke carrière daarna. 

De nieuwe Holland Amerika Lijn
Roel van Broekhuizen is derdejaars student aan de University of Pennsyl-
vania (Penn), één van de acht prestigieuze Ivy League-universiteiten in 
Amerika. Het jaarlijks collegegeld voor Penn zonder kortingen komt uit 
op USD 70.000. Slechts 9.6% van de studenten die zich jaarlijks voor een 
plek aan Penn aanmelden, wordt toegelaten. Van Broekhuizen maakt deel 

der 23 jaar dit jaar echter aanzienlijk vroeger in de kalender valt (19-23 
juli) is het de vraag hoe het selectieproces en de voorbereiding naar het 
toernooi dit jaar vorm zullen krijgen. 

Hersteltrainingen
Alle Amerika-gangers met wie Varsity Magazine contact heeft gehad, zijn 
bijzonder positief over hun Amerikaans avontuur. Ze roemen zonder uit-
zondering de competitieve trainingsmentaliteit. Van Broekhuizen: “Elke 
training is een seat-race, zelfs een rustige ED-training met twee boten 
naast elkaar wordt ook wel 'paddle battle' genoemd.” Van Dorp beaamt 
dit: “Aan hersteltrainingen doen ze niet. Elke dag is een nieuwe kans om 
jezelf te bewijzen.” Dat laatste is noodzakelijk in een omgeving waarin bin-
nen een groep van soms wel vijftig roeiers doorlopend geracet wordt voor 
de snelste boten. Omdat de coaches met zulke grote groepen werken, zijn 
ergometerscores een belangrijk selectiecriterium. Van Dorp: “Als je als 
buitenlandse juniorenroeier wilt binnenkomen moet je over het algemeen 
niet veel hoger zitten dan 6:10. Ook al roei je heel goed, de ergometer 
maakt of kraakt wat betreft binnenkomen hier.” Alle roeiers benadrukken 
evenwel dat ergoscores niet zaligmakend zijn; er wordt vooral veel en 
hard geracet op het water. De coach is daarbij meer een autoriteitsfiguur 
dan in Nederland doorgaans het geval is. Ponsen: “Roeitechnisch is het 
goede aan de VS dat je altijd moet vechten voor je plekje en dat je soms 
gewoon je mond moet houden en naar de coach moet luisteren. Ik moet 
hier wel aan toevoegen dat ik het zelf altijd wel belangrijk vind om hier 
een goeie balans in te vinden. Op een zeker moment is vertrouwen in een 
combinatie ook belangrijk en moet je ook goed kunnen communiceren 
met je coach.”  

Over de verschillen in training en techniek tussen de Amerikaanse en Ne-
derlandse aanpak zijn de Amerika-gangers het ook grotendeels eens. De 
focus ligt dus fysiek en mentaal op sterker en fitter worden, met een 
hoger trainingsvolume en hogere trainingsintensiteit dan in Nederland 
gebruikelijk is. Hier staat tegenover dat de technische coaching in Neder-
land waarschijnlijk van een hoger niveau is. Over het verschil in stijl liet 
Hurkmans optekenen: “Uiteraard ligt het aan je coach, maar het Ameri-
kaanse roeien is power-roeien dat toch wel in contrast staat met het Ne-
derandse 'touchy-feely' roeien.  Beide aanpakken kunnen succesvol zijn, 
maar ik denk vooral dat het erg goed is om beiden te ondergaan.” Allen 
zijn erg te spreken over de vooruitgang die ze op fysiek en mentaal vlak 
hebben geboekt. Een ander positief punt dat in de gesprekken wordt aan-
gehaald is de professionaliteit in de begeleiding op sportmedisch gebied 
(fysiotherapeuten, artsen en speciale zorgverzekeringen voor atleten) en 
de Amerikaanse sportcultuur.

Het recruitmentproces voor Amerikaanse universiteitsteams verloopt 
subtiel en brutaal tegelijk. Coaches en recruiters vliegen uit naar WK’s 
voor junioren en verzamelen daar contacten waarmee ze later aan de 
praat gaan. Hurkmans: “De meeste jongens in de teams zijn Amerikanen, 

maar waar ze naar uitkijken is toppers uit het 
buitenland: cherrypicking. Je ziet dat er vaak 
trends zijn. Zo waren enkele jaren geleden de 
Serviërs erg in trek en nu het Nederlandse ju-
niorenroeien aantrekt is er ook meer interesse 
voor ons.” Dergelijke contacten leiden vervol-
gens vaak tot één of meer official visits waar-
bij de roeier op kosten van de universiteit naar 
Amerika wordt overgevlogen en 48 uur lang 
mag rondkijken op de universiteit en bij het 
roeiteam. Wat de beschikbaarheid van 'roei-
beurzen' betreft is er een verschil tussen Ivy 
League-universiteiten en andere universitei-
ten. Ivy League universiteiten mogen formeel 
geen sportbeurzen aanbieden maar alleen de 
gangbare 'financial aid' arrangementen die ook 
aan reguliere studenten worden aangeboden. 
Andere universiteiten bieden wel specifieke 
sportbeurzen aan, uiteraard zolang de voorraad 
strekt. Dergelijke beurzen worden meestal uit 
private fondsen van de universiteiten betaald. 
Deze worden flink gespekt door alumni. Nadeel 
van een sportbeurs is dat deze doorgaans komt 

Coming to America

tekst door Frans Overkleeft en Frank van der Ploeg

beeld door Merijn Soeters

Nederlandse ex-junioren in het 
Amerikaanse studentenroeien

Facts & Figures herkomst 

roeiers IRA

- 14 nationaliteiten (13 in de A-finale)

-  58 atleten uit de VS (van de 96)

-   Engeland best vertegenwoordigd met 

10 roeiers

- Daarna Australië met 7 deelnemers

-   Nederland net achter Duitsland 

 op plek 5 met 4 roeiers

-  19 van de 48 roeiers in de Grand Final 

uit de VS

- 3 ploegen bestaan volledig uit 

 Amerikanen

-  Beste ploeg met alleen roeiers uit de 

VS: Stanford op plek 8

-   Hoogste aantal Amerikanen in de 

 A-finale: Brown op plek 6, met 7 roeiers  

 uit de VS
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op de WK onder 23 jaar van vorig jaar graag dit jaar een vervolg geven. 
Hurkmans en Van Dorp, die vorig seizoen al meetrainde met de A-equipe, 
hopen zelfs aansluiting te krijgen bij de WK-equipe. Beide zijn evenwel 
realistisch over hun vooruitzichten nu zij pas vanaf juni weer beschikbaar 
zijn voor trainingen in Nederland. 

Diederik Simon heeft uit zijn eigen roeitijd ervaring met jaarlijks terugke-
rende Amerika-gangers zoals Siegelaar. “Voor het bondsroeien is het niet 
echt ideaal als je jaar in, jaar uit moet wachten tot het einde. Dat was met 
Olivier ook zo. Met één is het nog te doen, maar met een grote hoop is dat 
wel echt een probleem. Australië heeft het al, daar zitten hun bondsroei-
ers bijna allemaal al in de VS.” Tot nu toe was de impact op de equipe nog 
te overzien omdat het veelal om een klein aantal gevallen ging of omdat 
de seizoensplanning meer ruimte liet (zoals het WK onder 23 jaar dat 
afgelopen jaar pas eind augustus werd gehouden). Aangezien de wereld-
kampioenschappen dit jaar later zijn dan gebruikelijk (van 24 september 
t/m 1 oktober in Sarasota, Florida) en het bovendien een post-olympisch 
jaar betreft, is er dit jaar meer ruimte in de A-equipe om terugkerende 
Amerika-gangers te faciliteren, al dient het nieuwe academische jaar zich 
dan ook alweer aan. Voor de aanloop richting de volgende Spelen is de 
KNRB voor roeiers met serieuze ambities in haar meerjarenplan echter 
duidelijk: “Géén compromissen, géén excuses, géén spijt”, waarop direct 
de eis van voltijd beschikbaarheid in Amsterdam volgt. Hoe helder wil je 
het hebben.

coming to america
te vervallen wanneer een student-atleet langdurig geblesseerd is of uit 
eigen beweging stopt. Omgekeerd geldt dat roeiers om eligible te blijven 
voor het universiteitsteam een bepaald minimum-gemiddelde in hun stu-
dieresultaten moeten halen. Over het algemeen lijkt hiervoor wel serieus 
gewerkt te moeten worden, maar hardnekkige geruchten wijzen erop dat 
er ook universiteiten zijn waar studenten als atleet vakken als ‘mediteren’ 
of ‘muziek’ kunnen kiezen of waar speciale vakken met slechts één paper 
per semester op het rooster staan zodat atleten vooral kunnen trainen. 
Het overall-beeld van de ondervraagde Amerika-gangers laat echter zien 
dat zij allen zeer over hun universitaire omgeving te spreken zijn. 

Ondertussen in Nederland
Het succes van Nederlandse ex-junioren in Amerika kent vele positieve 
kanten, maar voor het Nederlandse studentenroeien heeft het succes ook 
een keerzijde. Talentvolle junioren die in andere tijden bij Nederlandse 
studentenverenigingen waren aangemonsterd, steken nu de oceaan over. 
Nederlandse verenigingen moeten hun boten dan vullen met eigen kweek 
aan plaatselijke studenten en met junioren die om wat voor reden dan 
ook de stap naar de Verenigde Staten niet wilden of niet konden maken. 

Diederik Simon, coach van de succesvolle Nereus-acht, die afgelopen zo-
mer samen met De Widt de gouden Nederlandse acht op het WK onder 
23 jaar coachte, is dan ook bepaald niet positief gestemd over de re-
cruitment-praktijken van Amerikaanse universiteiten: “Die lui gaan met 
sleepnetten door Europa en hengelen alles weg wat ook maar een beetje 
aan een riem kan trekken. En de bijvangst, de jongens die tegenvallen, 
kunnen ze altijd weer wegflikkeren, dan kom je in de derde acht terecht.” 
Zo hekelde Simon het feit dat Amerikaanse coaches afgelopen zomer tij-
dens de gecombineerde junioren-WK en WK onder 23 jaar in Rotterdam 
in het roeiershotel langskwamen om mensen uit te zoeken: “Ik ga toch 
ook niet bij jullie op de campus rondlopen? Ze denken echt dat de hele 
roeiwereld om hen draait.” Dat er misschien toegevoegde waarde zit in 
de oversteek in de vorm van fysiek sterker worden, doet volgens hem 
eigenlijk niet ter zake, omdat niets coaches in Nederland weerhoudt van 
een harde aanpak. 

Volgens Simon moet er op korte termijn paal en perk worden gesteld aan 
het rekruteren van buitenlandse roeiers door Amerikaanse universiteiten 
omdat de huidige situatie ontwrichtend zou kunnen werken voor het we-
reldwijde roeien. Tegelijk erkent hij dat het Nederlandse roeien ook de 
hand in eigen boezem moet steken: “Ik loop er hier wel tegenaan dat het 
voor roeiers niet zo aantrekkelijk is om hier studeren te combineren met 
roeien. Doordat studeren veel schoolser is geworden, is het voor sporten 

die veel tijd kosten veel moeilijker. Daar zou eigenlijk op landelijk niveau 
over gesproken moeten worden: het bieden van een aantal voordelen als 
je voor serieus roeien kiest.” Hij vervolgt: “Allemaal faciliteiten worden ge-
sponsord, maar de allerbelangrijkste, tijd, niet. Je hebt drie dingen nodig: 
goede mensen, genoeg tijd, en als derde pas goede faciliteiten. De mensen 
zijn er, maar de tijd is er niet.”

Michiel Oyen, Nereus-roeier en afgelopen zomer wereldkampioen onder 
23 jaar in dezelfde boot als Ponsen, Hurkmans, Van Dorp en Mantel, zit 
in hetzelfde kamp als zijn coach. Oyen, die overigens over een duidelijk 
mindere ergometerscore beschikt en daardoor wellicht ook mindere ‘in-
teressant’ is, heeft ook verzoeken gekregen van de recruiters, maar de 
ex-junior van Die Leythe hield de boot af. “Je moet je ook afvragen waar je 
het exact voor doet. Er is gewoon een kans dat het roeien tegenvalt, dan 
heb je op dat vlak geen leuke tijd. En soms gaan roeiers naar een univer-
siteit waar ze daarvoor nooit van gehoord hadden. Je neemt gewoon best 

wel een risico. De downside heb je niet goed door als junior, maar die is er 
wel degelijk.” Dat je in ieder geval niet voor het niveau van de competitie 
daarheen hoeft bewijzen de prestaties van de Nereus-acht die vorig jaar 
de snelste was in de Ladies´ Challenge Plate bij de Henley Royal Regatta, 
dit voorseizoen al meerdere buitenlandse wedstrijden won en onlangs de 
Blue Boat van Oxford meer dan behoorlijk partij wist te bieden. Hij hoopt 
op een positief effect van deze prestaties in de Nederlandse roeiwereld: 
“Jongens die wereldkampioen bij de junioren worden, gaan in Amerika stu-
deren en worden nu wereldkampioen onder 23 jaar. Dat zijn idolen voor 
jongere kinderen en die willen het dus ook. Als er een lading hier blijft en 
mooie dingen doet, wil iedereen ineens weer hier blijven.” 

Impact op nationale selecties
De KNRB laat zich vooralsnog gematigd positief uit over het verschijn-
sel van de Amerika-gangers. Zo is het development-programma van de 
KNRB aangepast met een aparte clausule waar bijvoorbeeld in staat dat 
atleten de verplichte profieltesten op eigen locatie mogen doen in plaats 
van verplicht in het Olympisch Trainings Centrum bij de Bosbaan. Hessel 
Evertse, de technisch directeur van de KNRB, kijkt bij het beoordelen van 
deze ontwikkeling vooral naar de lange termijn: “Je hebt een paar stromen 
waarin je ontwikkelt als persoon. Sport is er daar één van, maar bijvoor-
beeld maatschappelijke ontwikkeling ook. Bij ons staat roeien gewoon op 
één, punt uit, daar doen we ook eigenlijk totaal geen concessies in. Maar 
als een jong iemand besluit dat hij nu eerst op een ander vlak wil ontwik-
kelen, dan is dat prima, al doen we uiteraard niet aan garanties of privile-
ges bij terugkomst. Op korte termijn mis je dan misschien wel een aantal 
toernooien. Natuurlijk willen we dan wel het liefst dat we de vinger aan de 
pols kunnen houden en dat iemand niet helemaal uit het zicht verdwijnt.” 
Ronald Florijn, sinds januari algemeen 'talentcoach heren' bij de KNRB, 
maakt daarbij nog wel een kanttekening: “Het maakt wel echt uit waar je 
heengaat. Wat roeien betreft zit je in de VS bij een paar universiteiten echt 
wel goed, maar er zijn er ook wel een paar waarvan ik niet echt blij ben dat 
roeiers daarheen gaan, zoals de Ivy League-universiteiten. Als je bewust 
kiest voor een absolute topuniversiteit en roeien gewoon een paar jaar op 
een lager pitje zet, is dat natuurlijk je goed recht. Maar als bondscoach zie 
ik ze dan liever naar een universiteit gaan die top is in het roeien.” 

Resteert nog de vraag hoe met Amerikagangers in Nederland omgegaan 
moet worden in het kader van het selectiebeleid voor bondsploegen. 
Alle betrokkenen geven aan dat de formatie en het voorbereidingstraject 
van de gouden acht voor de WK onder 23 van afgelopen seizoen goed is 
verlopen ondanks de beperkt beschikbare tijd. Zowel de coaches als de 
roeiers zijn erg te spreken over de wisselwerking tussen de Nederlandse 
en Amerikaanse studenten in die ploeg. Ponsen wil het succes van de acht 

America First?

Ook in de Verenigde Staten zelf is discussie 
ontstaan over de instroom van buitenland-
se roeiers in Amerikaanse universiteitspro-
gramma's. Katalysator voor deze discussie 
zijn de teleurstellende prestaties van de Ame-
rikaanse mannenploegen tijdens Rio 2016. 
De mannen acht, nota bene het nummer 
waarin de Amerikanen met in totaal twaalf 
gouden medailles de absolute recordhouder 
in de olympische geschiedenis zijn, moest 
zich via het olympisch kwalificatietoernooi 
in Luzern voor Rio plaatsen en eindigde bij 
dat toernooi uiteindelijk als vierde. De priori-
teitsboot, de vier-zonder, haalde niet eens de 
A-finale. Dit stond in schril contrast met de 
Amerikaanse vrouwen die al sinds 2006 on-
geslagen zijn in de acht en die ook in andere 
nummers regelmatig op het podium komen.
 
Na Rio drong de vraag zich op of het Ame-
rikaanse mannenroeien in een crisis ver-
keert. De Amerikaanse website Row2k.com 

top-universiteitsprogramma's niet ideaal is. 
Hier staat evenwel tegenover dat veel van 
de Amerikaanse toproeiers uit de afgelo-
pen twee decennia niet uit de top-roeipro-
gramma's afkomstig waren, maar juist voor 
kleinere universiteitsprogramma's hadden 
geroeid. Ook wordt gewezen op andere oor-
zaken zoals het gebrek aan funding voor full-
time-atleten die na hun studie een topsport-
carrière in de roeisport nastreven. Men is 
nog steeds hoopvol dat de prestaties van het 
Amerikaanse nationale mannenteam ook 
binnen de bestaande kaders ten goede kan 
worden gekeerd. Dat de huidige trend van re-
cruitment van buitenlandse roeiers door to-
puniversiteitsprogramma's op korte termijn 
wordt gekeerd, is dan ook niet aannemelijk. 
Voor coaches is het ook niet aan de orde - zij 
zijn doorgaans positief over de inbreng van 
hun buitenlandse roeiers, ook als het gaat om 
het positief effect op de ontwikkeling van 
hun Amerikaanse ploeggenoten. Bovendien, 
het is en blijft topsport. Zoals de succescoach 
van Cal Berkeley Mike Teti onomwonden liet 
optekenen: ‘If I don't produce, I get fired.’

verkende deze vraag in een vierluik van ar-
tikelen die onlangs werden gepubliceerd. 
Als mogelijke oorzaak werd onder meer 
gewezen op het feit dat de topboten in de 
Amerikaanse universiteitscompetities voor 
een aanzienlijk deel uit niet-Amerikaan-
se roeiers bestaan. De praktijk om buiten-
landse junioren te rekruteren voor de beste 
Amerikaanse roeiprogramma's zou de ont-
wikkeling van getalenteerde Amerikaanse 
roeiers belemmeren. De reden hiervoor zou 
zijn dat buitenlandse junioren, die soms ook 
al wat ouder zijn op het moment dat ze naar 
de Verenigde Staten komen, in vergelijking 
tot Amerikaanse junioren doorgaans beter 
ontwikkeld zijn op fysiek en technisch vlak 
waardoor ze sneller doorgroeien naar een 
plaats in de eerste Varsity Eight. Hierdoor 
zouden Amerikaanse roeiers onvoldoende 
kans krijgen om race-ervaring op topniveau 
op te doen en deels gedemotiveerd afhaken.
 
Binnen de Amerikaanse roeiwereld werd 
volgens Row2k onderkend dat de door-
stroming van Amerikaans talent via de 

Huidige Nederlandse ex-junioren 
bij Amerikaanse universiteiten

Boston University Max Ponsen

University of Washington Michiel Mantel

Simon van Dorp

Bram Schwarz

Tommie de Rooij

University of Texas Austin Fanny Bon

University of Virginia To Wiersma

Duke University Anne Klok

Syracuse University Pieter-Bas Kerpestein

University of Pennsylvania Roel van Broekhuizen

Bart Roovers

Thomas Hogeboom (Class of 2021)*

University of California 
Berkeley

Maarten Hurkmans 

Stan Mulot

Nikki van Sprang 
(afgestudeerd in december 2016)

Brown University Jaap de Jong (Class of 2021)*

University of Columbia Nicolaas Woudenberg 
(afgestudeerd in mei 2016)

University of Iowa Eve Stuart

University of Oklahoma Carlijn Hutter

*Class of 2021 betekend dat ze pas volgend jaar zullen 

beginnen met studeren (in augustus 2017).

Conclusie
Amerika is een fascinerend land. Voor Nederlandse roeiers met 
een bovengemiddelde dosis talent en doorzettingsvermogen 
biedt het veel mogelijkheden tot ontwikkeling op zowel sportief 
als academisch gebied. Zolang Nederland goede juniorenroeiers 
blijft voortbrengen en het Amerikaanse universiteitsroeien in de 
huidige vorm gehandhaafd blijft, zal de aantrekkingskracht van 
Amerikaanse universiteitsprogramma's op jonge Nederlandse roei-
ers onverminderd groot blijven. Dit is een realiteit waar het Neder-
landse roeien een antwoord op zal moeten vinden. 
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oud olympiërs zijn weer af en toe te vinden 
aan het Eindhovens kanaal. Zelfs Dirk Lip-
pits, die tegenwoordig in de Randstad woont, 
komt nog af en toe langs op de sociëteit, al 
wordt hij door sommigen, de onnozelen, wat 
bevreemd en vragend aangekeken als hij een 
kopje koffie aan de bar zit te drinken.

En wat moeten ze hier tegenwoordig met de 
Varsity? Uiteraard is de episode waarin Thê-
ta net na de eeuwwisseling de Varsity wilde 
winnen door onder meer eerstejaars student, 
en tevens doctor, Egelmeers te selecteren 
een smeuïg verhaal. Maar wie denkt dat de 
Varsity sindsdien geen rol meer speelt in 
de publieke opinie, komt bedrogen uit. Een 
pré-Varsity borrel, waar het zooien en smij-
ten met graspollen fanatiek beoefend wordt, 
is een vast ritueel dat typerend is voor de Bra-
bantse joligheid met misschien een serieuze 
insteek in het achterhoofd. Betekent dat ook 
dat Thêta 't Lempke op Stratumseind al gere-
serveerd heeft voor een eventuele kroegjool? 
“Nee, daar gaan we wel weer over nadenken 
als we serieus meedoen”, lachen Scheen-
aard en Egelmeers. Maar de harmonieuze 

golf van Thêta 
lijkt een periode 
te hebben van 
zo'n vijftien tot 
twintig jaar, dus 
misschien moe-
ten we voor 2020 
maar vast een re-
servering maken.

...and Rise
Maar rond 2010 klimt de vereniging uit haar 
dal. Een aantal oudgedienden keert terug 
en meer mensen blijven na hun afstuderen 
plakken in of rond Eindhoven. Maar ook dan 
is stabiliteit niet vanzelfsprekend. Roeiers 
die de subtop bereiken hebben vaak het ge-
voel dat je zo ver van de Randstad over het 
hoofd gezien wordt: ‘bij twijfel word je het 
niet’, iets dat oud stuurman Marc Humme-
link graag het ‘Eindhovense Calimero Com-
plex’ noemt. Ook een verbond met Vidar is, 
vanwege eerdergenoemde redenen, niet al-
tijd een onverdeeld succes. Bevlogen amigo 
Diederik de Boorder wordt in 2013 binnen-
gehaald om wat meer peper in de Brabantse 
achterwerken te stoppen, maar ook hij krijgt 
niet altijd genoeg vat op de stugge Eindhove-
naren en de machtige Oud-Vidraten, al ge-
ven de projecten en successen van meerdere 
individuen beide verenigingen wel een her-
nieuwde energie.

Nu De Boorder naar de bordeauxrode Am-
sterdammers is vertrokken zoekt Thêta het 
weer meer bij zichzelf: Egelmeers is wel-
iswaar ‘RTC 
hoofdcoach, af-
deling Eindho-
ven’, maar RTC 
Brabant lijkt 
momenteel een 
slapende hond 
die je misschien 
niet al te wakker 
moet willen ma-
ken. Ook andere 

Een interessante hiaat in deze lijn is overi-
gens de recente triomf op de Winterwedstrij-
den waar de eerstejaars vrouwen van Thêta 
het gehele veld achter zich wisten te laten. 
Dit zou de opmaat kunnen zijn voor de eerste 
eindoverwinning in het eerstejaars klasse-
ment sinds 1996 en een enorme impuls aan 
het Eindhovense studentenroeien kunnen 
geven. Hoe anders was dit ongeveer tien jaar 
geleden.

The Fall...
Rond 2006 verkeert Thêta in een zware dip. 
Aan het einde van het vorige millennium is 
er een buitengewoon getalenteerde groep 
lichte én zware roeiers die de Olympus be-
stormen en na Sydney zelfs proberen een 
(semi-frauduleuze) Varsity-overwinning 
binnen te slepen. Maar al in 2002 zien Egel-
meers en consorten dat er, als er niets gedaan 
wordt, een leegloop dreigt, omdat veel afge-
studeerden de regio verlaten en profcoaching 
in die tijd nog niet echt bestaat. En inder-
daad, zo geschiedde.

De periode rond 2005/2006 kenmerkt het 
absolute dieptepunt van Thêta, met slechts 
‘één en een kwart blik in een seizoen’. Alle 
oudgedienden zijn uit de regio verhuisd, de 
aanloop van eerstejaars blijft beperkt en het 
ontbreekt aan een duidelijke langetermijnvi-
sie. Kenmerkend voor de moeite die nodig is 
om de tent draaiende te houden, is misschien 
ook wel de variatie in het aantal bestuursle-
den, dat alles van vier tot en met acht lijkt te 
kunnen zijn, afhankelijk van de belangstel-
ling en de kwaliteit van het aanbod.

Wie aan Thêta denkt die, ja waar denk 

je eigenlijk aan bij Thêta? De tegen-

woordig zuidelijkst gelegen Oude Vier 

komt uit de slimste, en ook behoorlijk 

eigenwijze, regio van Nederland. Een 

regio waar successen zelden bepaald 

worden door grote groepen, en waar 

gouden tijden estafette spelen met 

magere jaren. Maar het is ook de re-

gio waar in de aanloop naar het be-

langrijkste weekend van het jaar met 

graspollen naar elkaar gegooid wordt 

en waar tegen de (meeste) verwach-

tingen in de Varsity stiekem gewoon 

nog springlevend is.

rard Egelmeers komt dat deels door de rela-
tief afgelegen locatie. “Als je hier goed bent, 
ben je vaak de enige van jouw niveau, dus 
moet je bijna wel gaan skiffen.” In Eindho-
ven is inderdaad geen voor de hand liggen-
de combi-partner, maar in het nabijgelegen 
Tilburg natuurlijk wel. “Eindhovenaren zijn 
toch, zelfs naar Nederlandse maatstaven, 
behoorlijk direct en ik kan me voorstellen 
dat mensen uit een andere stad, zoals Til-
burg, daar soms moeite mee hebben”, vat 
nationale skiffeuse Lisa Scheenaard het sa-
men. Geen kwade wil dus, maar ook geen 
natuurtalenten in de communicatie.

Een andere factor die een rol kan spelen is 
natuurlijk een beperkt aantal nieuwe leden. 
De TU Eindhoven is, ondanks de toegeno-
men belangstelling voor exacte studies, na 
Wageningen nog steeds de op één na klein-
ste universiteit van Nederland. Gerard: “Dan 
moet je toch vaak de achtste met de haren 
erbij slepen, en dat schiet natuurlijk niet op.” 

De prille historie van Thêta kenmerkt zich 
door ups en downs. Voordeel van een be-
perkte lengte van de historische meetlat is 
dat je met sommige oude rotten nog vrijwel 
de gehele tijdslijn kan beslaan. Zo leert uw 
redactie op een zondagmiddag in een Eind-
hovens café, op gehoorsafstand van een uit-
bundig gevierde pubquiz, een hoop nieuws. 
Begin jaren ‘80 was Thêta een factor om re-
kening mee te houden binnen de vaderland-
se roeiwereld. Het verval zette in de tweede 
helft van datzelfde decennium in en werd 
pas midden jaren ‘90 door een zwaar talent 
van de atletiekbaan, een handvol lichte be-
loftes, en een lichte skiffeur die zwaar, dan 
weer licht, en dan maar zwaar op de Spe-
len ging roeien, doorbroken. Wat maakt de 
geel-bruine club uit Eindhoven tot wat het 
nu is?

Eenlingen
Thêta heeft het altijd van kleine groepjes 
hoogvliegers moeten hebben. Volgens Ge-

THÊTA

Bevlogen amigo Diederik 
de Boorder wordt in 2013 
binnengehaald om wat 

meer peper in de Brabantse 
achterwerken te stoppen

De sinus curve 
van Thêta

door Frank van der Ploeg
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vereeniging "Aegir" die geheel belangeloos direct 
boten, etc. beschikbaar stelde voor de geïnter-
neerden, die de roeisport beoefenen, boden gis-
teren deze Engelschen "Aegir" een fraaie zilveren 
cup op voetstuk aan.” Contact was er dus ze-
ker. En vanaf mei 1916 werd de bewegings-
vrijheid van de Engelsen verruimd waardoor 
bijvoorbeeld de mogelijkheid ontstond om te 
roeien op het Paterswoldse Meer. In augustus 
van dat jaar werd hier de Royal Naval Brigade 
Regatta Paterswolde (zwemmen, roeien, zei-
len) gehouden op initiatief van de vrouw van 
de Commodore, die tijdelijk in Nederland 
verbleef. In The Camp Magazine van sep-
tember 1916 kunnen we over het roeien op 
de regatta (coxed pairs en coxed four) lezen: 
“We should have liked to have seen more rowing 
events, but the Club membership is restricted to 
a limited number and we presume such was im-
possible.”

Maar ook buiten het Paterswoldse Meer 
wordt geroeid. Nico van der Horn schreef er 
voor een gedenkboek van de KNSRB over: 
“De zege van Aegir, totaal onverwacht voor 
iedereen, lijkt achteraf op het conto te mogen 
worden geschreven van… Engelsen. Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog zijn in 
en rond de stad Groningen 
Engelse militairen geïnter-
neerd. Zij hielden zich onle-
dig met voetbal, en ook met 
roeien, bij de verenigingen 
De Hunze en Aegir. Hoewel 
het niet allemaal met zoveel 
woorden in de archieven 

van Aegir staat, hebben de roeiende Engelsen 
de goedwillende roeiers van Aegir dermate goed 
weten te trainen dat de Groninger studenten de 
Varsity-editie van 1918 met gemak winnen. De 

Britten zijn ervaren en kundige roeiers. Zij heb-
ben ongetwijfeld nuttige tips en trainingsadvie-
zen aan sportieve heren van Aegir gegeven.” De 
Engelsen zaten op dat moment nog in Gro-
ningen. En in de overlevering op Aegir wordt 
ook wel gesproken over een ‘Engelse coach’. 
Voer dus voor historici. 

Heden
100 jaar later is het in het Noorden wachten 
op betere tijden. Op Gyas is de gouden gene-
ratie gestopt: Rogier Blink als Joop Zoetemelk 
van de Varsity roeit niet meer, idem Nanne 
Sluis. En ook op Aegir blijft het wachten op 
betere tijden. Aan beide kanten van de stad 
bloeien de verenigingen met samen 800-900 
aanmeldingen per jaar en goede vrouwen en 
lichte secties. Maar is er 100 jaar na dato dan 
wederom hulp van buitenaf nodig voor een 
overwinning? Het grootste asielzoekerscen-
trum ligt op slechts 50 kilometer afstand in 
Ter Apel. Wordt het tijd de hoop daarop te 
vestigen? Op de Grote Markt zal het in ieder 
geval een rustige zondagavond worden 9 
april, met hoogstens een trilling uit het aard-
bevingsgebied.

Bronnen: 

125 jaar Koninklijke Nederlandsche Studenten 

Roeibond - De Telegraaf, 30 juni 1916 - Gerard 

Helsma, Engelse geïnterneerden en het voetbal in 

Groningen tijdens de Eerste Wereldoorlog, www.

wereldoorlog1418.nl - Gerard ten Cate, Ouder zei-

lend hout - Het Vaderland, 10 april 1942 - Menno 

Wielinga, Het Engelse Kamp Groningen, De ge-

schiedenis van 1.500 Engelse militairen tijdens de 

Eerste Wereldoorlog - Paul Moeyes, Buiten Schot. 

Nederland tijdens de eerste Wereldoorlog 1914-

1918, The Camp Magazine, September 1916

wedstrijden gespeeld, ook ver buiten Gro-
ningen. Mede door de Engelse invloed werd 
vooral het Groningse voetbal op een hoger 
plan gebracht en daardoor kon, zo wordt door 
deskundigen verondersteld, Be Quick (Gro-
ningen) in 1920 kampioen van Nederland 
worden. Verschillende Engelsen speelden 
als tewerkstelling bij Be Quick Groningen 
en Quick Nijmegen (volgens de regels van 
de bond maximaal twee geïnterneerden per 
elftal) of werkten op die manier als trainer of 
scheidsrechter.

Roeien
Maar hoe zat het dan 
met het roeien, ook zo’n 
typische Engelse sport? 
Werd dat ook naar een 
hoger niveau getild? Het 
Varsity Magazine heeft 
dit nog niet tot op de bodem uit kunnen zoe-
ken maar las wel in de Telegraaf van 30 juni 
1916: “Als blijk van erkentelijkheid voor de goede 
sportmanschap der leden van de Studentenroei-

De echte kiem daarvoor lijkt te zijn gelegd in 
Antwerpen, in 1914. Ter verdediging van de 
vesting Antwerpen werden Britse hulptroe-
pen naar Antwerpen gevaren. Na een korte 
slag om de stad en omgeving vluchtten de 
Engelsen, om krijgsgevangenschap te voor-
komen, naar het naburige Nederland dat 
door haar neutraliteit aan het oorlogsgeweld 
leek te ontsnappen. Dit in tegenstelling tot 
het eveneens neutrale België. Ruim één mil-
joen soldaten en burgers vluchtten naar Ne-
derland in de eerste maanden van de oorlog. 
Ongekende aantallen op een bevolking van 
6,2 miljoen.

Internering
De gevluchte First Royal Naval Brigade, on-
der bevel van Commodore Henderson, werd 
uiteindelijk in Groningen geïnterneerd. In-
ternering betekende volgens het internati-
onale recht dat wanneer militairen van een 
oorlogvoerende natie zich op het gebied van 
het neutrale Nederland begaven, zij voor de 
duur van de oorlog moesten worden geïnter-

tendmars over zo’n dertien kilometer met bij 
aankomst en vertrek het muziekkorps van 
geïnterneerden voorop. 

Zoals in het Belgenkamp in Harderwijk een 
Velodrome werd aangelegd met een capaci-
teit voor 5000 toeschouwers voor de wieler-
gekke Belgen, stortten de Britten zich ook op 
hun eigen sporten. En zo maakten de Neder-
landers door toedoen van de Engelsen ken-
nis met typische Engelse sporten. Zo werd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in Leeuwar-
den de eerste rugbyinterland op Nederlands 
grondgebied gespeeld in november 1916. Ge-
interneerden uit Het Engelse Kamp speelden 
daar de interland Schotland-Engeland.
Voetbal was veruit de populairste sport in 
het Engelse Kamp. De Engelsen mochten van 
de toenmalige Nederlandse Voetbal Bond 
niet meedoen aan de competitie en speel-
den daarom in een onderlinge competitie op 
hun eigen voetbalveld op het kampterrein. 
Ook zochten zij contacten buiten het kamp: 
heel vaak werden er vriendschappelijke 

neerd. 9 Oktober 1914 was hun eerste dag in 
Nederland. Er zou hen meer dan vier jaren 
wachten.

Uiteindelijk kwamen de 1540 Engelsen eerst 
tijdelijk terecht in de Rabenhauptkazerne, 
waarna achter de huidige Mesdagkliniek 
(de vroegere stadsgevangenis) op het exer-
citieterrein van deze kazerne een compleet 
barakkenkamp werd ingericht. Dit kreeg al 
snel de naam ‘Het Engelse Kamp’, oftewel 
HMS (His Majesty’s Ship) Timbertown. Een 
serie houten barakken omgeven door prik-
keldraad en bewaakt door Nederlanders. 
Vluchten was immers verboden. Bij aan-
komst in Engeland zou een soldaat zelfs te-
ruggestuurd worden. 

Engelse sporten
Na de verhuizing naar de barakken in januari 
1915, kwam het sporten echt goed op gang als 
onderdeel van bewust beleid om lichaam en 
geest zo gezond mogelijk te houden. Bijvoor-
beeld zes keer per week een verplichte och-

AEGIR

Engelse hulp bij Aegir’s debuut?
Door Olaf Neuteboom

Precies 100 jaar geleden werd de kiem gelegd voor de eerste 

Varsity-overwinning van Aegir. Nog nooit hadden ze meegedaan 

aan de Oude Vier en meteen de eerste keer - in 1918 - was het raak. 

Een overwinning met nota bene zes bootlengtes. Waar kwam die 

onverwachte monsterzege precies vandaan?

Is er 100 jaar na dato 
wederom hulp van buitenaf nodig 

voor een overwinning?

Eng
else m

atrozen in ro
eib

o
o

tjes o
p het Patersw

o
ld

sem
eer ro

nd 19
18

. - B
ro

n: hjrno
o

rd
en

D
e 

ee
rs

t 
w

in
ne

nd
e 

O
ud

e 
V

ie
r 

va
n 

A
eg

ir
 v

an
 1

9
18

. D
it

 is
 e

en
 v

ar
ia

ti
e 

va
n 

ee
n 

b
ek

en
d

e 
fo

to
 d

ie
 v

ee
l g

eb
ru

ik
t 

is
. D

ez
e 

p
la

at
 is

 n
ie

t 
ee

rd
er

 g
ep

ub
lic

ee
rd

. -
 B

ro
n:

 N
at

io
na

al
 a

rc
hi

ef



achtergrond heeft gestaan, is de kennis over deze schepen voor een be-
langrijk deel verloren gegaan.

Nieuwbouw
Het probleem met de acht opent de discussie of er niets gedaan kan 
worden aan de twee saaie botenhuizen. “Eigenlijk moet er een nieuwe 
komen waarbij je gewoon met een acht in en uit kan lopen. Dat past ook 
bij onze ambitie. Dan kan er meteen iets gebouwd worden met ramen en 
een zithoek. Maakt het roeien een stuk aantrekkelijker”, aldus Ann. Ze is 
hier al over in gesprek met de commandant.

Bankjes
Ook de gladde Filippi-vier die van Dudok is overgekomen, kan nog niet 
in gebruik genomen worden. Ann: “Het is heel dom, maar de bankjes zijn 
kwijt. Wij denken dat ze nog in Breda liggen, maar daar zijn ze ervan over-
tuigd dat ze zijn meegegaan.” Zelf bankjes aanschaffen biedt vooralsnog 
geen uitkomst. “Voor elke uitgave moeten we een aanvraag indienen bij 
de leiding. Dat kan zo weken duren. Daarnaast is men het niet gewend dat 
roeien iets kost. We moeten hard ons best doen een voet tussen de deur te 
krijgen bij het verdelen van het budget”, vertelt Robert.

Mogelijkheden
Alle uitdagingen nemen niet weg dat er ook veel mogelijkheden zijn. De 
faciliteiten zijn perfect en de roeiers zijn onlangs nog onderworpen aan 
een aantal professionele fysieke tests. “Hartstikke interessant wat daar 
uit komt. Ze zijn dan wel veel tijd buiten het roeien kwijt, daar staat te-
genover dat ze allemaal hartstikke fit zijn”, aldus Ann. Het trainingswater 
van het Noordhollandskanaal is nagenoeg perfect. “Het is goed beschut 
en aantal kilometer helemaal rechtuit. Misschien dat andere verenigingen 
hier wel trainingsweekenden willen houden. Daar steken ook wij weer wat 
van op.” 

Varsity
Hoewel de groep er naar streeft volgend jaar of het jaar daarna volledig 
mee te draaien in het wedstrijdveld, moet men niet raar opkijken als Panta 
Rhei ook dit jaar al mee doet aan nationale wedstrijden. “Eerst dachten 
we nog even aan de Heineken Roeivierkamp, maar dat komt toch echt te 
vroeg. Naar de Varsity willen we zeker komen, of we dan al starten is nog 
afwachten. Maar sowieso willen we daar de sfeer komen proeven”, aldus 
Robert. Ann: “Ik heb al een lijstje met potentiele wedstrijden voor dit jaar 
uitgezocht. We gaan zeker meedoen!”       

ham gezeten waar ik ook heb geroeid en ben zelfs enige tijd 
verbonden geweest aan de Britse bond. Zo ben ik mee ge-
weest naar het WK van 1997 in Aiguebelette. Ook in Zuid-Afri-
ka heb ik veel met de roeiers gedaan.” De liefde bracht haar 
terug naar Nederland en nu Den Helder.

Vaarwerken
Ze is blij met haar nieuwe taak al kan ze haar hoofd breken 
over alle uitdagingen waar de roeiers tegenaan lopen. “Niets 
is hier normaal. Dat komt door het bijzondere karakter van 
de club. De jongens zijn van tijd tot tijd aan het varen of op 
training. Maar dat is nooit tegelijkertijd dus je hebt zelden een 
lange periode achter elkaar zodat je goed kan trainen. Dat 
beperkt natuurlijk de progressie. Daarnaast is de doorloop-
snelheid van de adelborsten groot. Sommigen zoals Robert 
doen slechts een tweejarige opleiding en zijn zo weer weg.” 

Baksgewijs
Robert vult aan: “Daarnaast staan er geregeld vergaderingen 
op het programma die het roeiprogramma doorkruisen.” In-
middels hebben de fanatiekere roeiers afgesproken elke och-
tend voor dag en dauw om 6:15u te gaan roeien. “Maar ook 
dat levert problemen op, want dan missen we het baksgewijs, 
het zogeheten ochtendappèl. Dit nog los van mijn kamerge-
noten op de slaapzaal die niet bepaald blij zijn met dat vroege 
geroei”, zegt Frans lachend. Gelukkig staat de commandant 
welwillend tegenover de groep en wordt er soepel omgegaan 
met verzoeken tot vrijstelling. In de weekenden gaan ze voor-
alsnog naar huis, maar volgens Ann komt daar binnenkort ook 
verandering in.

Nostalgie
Het grootste probleem is echter het materiaal. Net zoals de 
marinevloot de laatste jaren behoorlijk is verwaarloosd, lig-
gen ook de roeiboten er niet bepaald rooskleurig bij. Het bo-
tenhuis, dat op een steenworp afstand ligt van de sociëteit, 
ademt nostalgie. Een aantal scheehouten wherries, maar ook 
prachtige overnaadse boten en een serie houten riemen met 
smalle tulpenbladen in uitstekende staat. Niet gek overigens 
voor een vereniging die vooral successen behaalde in de ja-
ren ’20 van de vorige eeuw.

Donoratico-acht
Van Dudok van Heel, de wat actievere roei-
club van de Koninklijke Militaire Academie 
in Breda, is onlangs een acht overgekomen. 
Veel plezier van het oude schip van het Ita-
liaanse merk Donoratico hebben ze echter 
nog niet gehad. “Toen we de boot in de loods 
in elkaar hadden gezet en opgeriggerd, bleek 
dat toen we wilden roeien het bijna onmo-
gelijk was de bocht naar het water en het 
vlot toe te nemen. Het is uiteindelijk gelukt, 
maar vraag niet hoe”, zegt Robert. Na die 
ene keer is niet meer in de acht geroeid. 
Roeiers en stuurvrouw bleken nog dusdanig 
onbekwaam dat meteen tegen de kant werd 
gevaren. En er is weliswaar een bootsman 
fulltime in dienst van de Marine, maar deze 
heeft voornamelijk ervaring met de zeiljach-
ten. Doordat het roeien langere tijd op de 

PANTA RHEI

“Ik had wel eens op een ergometer gezeten bij de introductietijd van stu-
dentenverenigingen in mijn woonplaats Delft en bleek het wel aardig te 
kunnen, maar verder wist ik weinig van roeien”, vertelt Robert terwijl hij 
mij in zijn auto rondrijdt over het reusachtige marineterrein in Den Helder. 
Via wat omzwervingen en andere studies is hij uiteindelijk bij het KIM 
beland. Hij ging roeien toen een groepje enthousiaste lieden een paar 
jaar terug besloot de roeitak van de vereniging weer wat meer leven in te 
blazen. Tot dan toe stond de club vooral bekend om de grote zeilafdeling 
en een klein groepje sloeproeiers. 

Zweefvliegen
“Je moet weten, vanuit de leiding wordt sport enorm gepromoot. Je bent 
verplicht om in elk geval aan één, maar liefst minstens twee sporten te 
doen. In de kennismakingstijd kan je kiezen uit ruim 20 sporten waarbij 
alles mogelijk is, zelfs parachutespringen en zweefvliegen. Roeien zit daar 
wel altijd tussen, maar zie maar eens onderscheidend te blijven. Het is 
een lastige sport om te leren en dan werd het vaak ook nog eens gedaan 
op een natte, donkere herfstavond”, vertelt Frans, de kersverse secretaris 

van de club, even later op de sociëteit aan het Nieuwe Diep. Achternamen 
worden liever niet genoemd om enigszins onder de radar te blijven voor 
bij operaties.         

Opmars
Beide jongemannen zijn keurig in uniform en praten zeer bescheiden over 
waar ze mee bezig zijn en dat terwijl ze als je naar de cijfers kijkt bezig 
zijn aan een enorme opmars. Inmiddels is er een pool van dertien jongens 
en elf meisjes die structureel komt roeien. Op een aantal van 200 adel-
borsten een zeer behoorlijk percentage. Een aantal van hen heeft een 
beperkt roeiverleden. Zo was Frans in eerste zijn tienerjaren actief bij Die 
Leythe. “Veel stelde het niet voor wat ik deed, maar het scheelt dat ik de 
roeitechniek al onder de knie had toen ik hier begon.”

Coaching
Sinds kort beschikt de vereniging zelfs over een coach, de zeer enthou-
siaste Ann. Ze roeide in de jaren ’80 bij Orca en heeft voor haar werk als 
bewegingswetenschapper de wereld rondgereisd. “Ik heb lang in Notting-

Nieuw leven 
voor Panta Rhei

door Coen Eggenkamp

Een aantal scheehouten wherries, 
maar ook prachtige overnaadse 

boten en een serie houten riemen 
met smalle tulpenbladen in 

uitstekende staat. 

Weinig mensen in de (studenten)roeiwereld zullen het 

weten, maar naast de Marinehaven van Den Helder ligt 

al sinds 1904 het botenhuis van Panta Rhei, de roei- en 

zeilvereniging van de Adelborsten van het Koninklijke 

Instituut voor de Marine (KIM). Na decennia van stilte 

rondom de club gaat inmiddels weer vier ochtenden per 

week een groep adelborsten het Noordhollandskanaal op. 
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Adrie Klem wint in de jaren ’70 twee 
keer met Laga de Varsity en gaat ge-
heel op in zijn studententijd. Zijn zoon 
Meindert pakt het anders aan. Die 
roeit twee keer de Olympische Spelen 
- maar nooit in Houten. Hij komt zelfs 
uit voor drie verschillende verenigin-
gen. Toch hebben de twee mannen 
veel met elkaar gemeen. Het uithalen 
van kattenkwaad bijvoorbeeld.  

Een afspraak maken met vader en 
zoon Klem blijkt geen sinecure. Adrie 
woont tegenwoordig op een boerde-
rij in Noord-Frankrijk en schijnt daar 
geen bereik te hebben. Of zoals Mein-
dert het aan de telefoon vertelt: “Ik 
spreek hem eigenlijk nooit en heb geen 
idee hoe snel ik hem te pakken kan krij-
gen. Maar misschien komt hij wel kijken 
bij de Heineken Roeivierkamp.”

Familiedynamiek
Het lot bepaalt dat we aan de voor-
avond van de vierkamp samenkomen 
in een bekend café tegenover roeiver-
eniging Nereus. Al snel gaat het over 
de Amsterdamse club. Ze moeten er 
beiden weinig van hebben. Gegronde 
redenen kunnen ze er niet voor ge-
ven. “Geen idee waarom, maar in mijn 
juniorentijd bij Willem III ont-
wikkelde ik een enorme schij-
thekel aan die club”, aldus 
Meindert. “Daar sluit ik me 
bij aan. Toen ik een paar jaar 
terug met de auto naar Lu-
zern ging, deed ik de oproep: 
‘Iedereen is welkom mee te 
rijden behalve PVV’ers en Ne-
reïden’”, zegt Adrie. 

Het is lastig de dynamiek 
tussen vader en zoon te 
doorgronden. Praten doen 
ze beiden in het algemeen 
niet in samenhangende 
en uitgebreide volzinnen. 
Vaak moet je zelf raden wat 
ze nou precies bedoelen. Een goed, 
vrij hard gevoel voor humor en ster-
ke one-liners hebben ze dan weer wel. 
Adrie over zijn andere zoon Sjoerd: “Hij 
heeft ooit een stuurblik gewonnen en nog 
een keer één of ander kloteblik dat ik me 
niet meer kan herinneren. Daarmee heeft 
hij de familie ten schande gemaakt.” 

Zijn oudste zoon wil oorspronkelijk 
niets van roeien weten. “Ik heb hem ooit 
met de buggy meegenomen naar Willem 
III. Toen pakte hij een boegbal vast en zei: 
‘dat is echt een stomme sport’”. Meindert: 
“Ja, dat is toch ook zo. Het is vreselijk saai. 
Het enige dat nog saaier is, is vrouwen-
roeien. Oh nee, lichte vrouwen roeien”, 
zegt hij lachend. Hij gaat pas roeien als 
zijn hockeyteam wegens te weinig ani-
mo wordt opgedoekt. “Een goede reden 
daarvoor had ik niet, behalve dan dat het 
op Willem III wel gezellig was.” 

te ego’s.” Volgens Meindert is dat misschien 
ook wel de reden waarom hij nooit echt tot 
wasdom is gekomen als toproeier. “Ik had 
geen lol met die gasten. Daarnaast pakte het 
schema van bondscoaches Dave McGowan en 
Antonio Maurogiovanni slecht voor mij uit.”  
  
Relletjes 
Klem senior blinkt uit in incidenten. Hij 
wordt tot drie keer toe door de roeibond ge-
schorst. Bij de Olympische Spelen van Mont-
real is er een incident met een fotograaf 
wiens filmrolletje wordt vernietigd en de 
ploeg van Klem weigert na de mislukte halve 
finale te praten met de minister. “We hadden 
daar helemaal geen zin in. We hadden wel iets 
anders aan ons hoofd. Na de B-finale moesten 
we toen linea recta met het vliegtuig naar huis, 
maar we zijn vervolgens een week ondergedo-
ken en konden uiteindelijk toch gewoon met de 
rest mee.”

Talloze sterke verhalen passeren de revue. 
In Luzern tillen ze de eigenaar van een tent, 
die zelf de politie heeft gebeld, zijn eigen café 
uit. “Die moest toen de politie vertellen dat juist 
hij degene was die gebeld had. Dat was lachen 
geblazen.” Adrie ziet dit soort grappen weinig 
meer. “Tegenwoordig moet iedereen van onbe-
sproken gedrag zijn. Vroeger ging zo’n schorsing 
met een knipoog. De roeibond was wel over de 

zeik, maar bondsvoorzitter Udo 
Suermondt schorste ons dan tot 
exact één dag voor de Varsity. Dat 
is een mooie manier van straffen: 
laten zien dat het eigenlijk te ver 
ging maar niet doorschieten in 
discipline.”

Amerika
Klem junior lijkt wat softer, 
maar doet ongewild vanuit 
Amerika ook een duit in het 
zakje. Hij organiseert in zijn 
laatste jaar een groot feest en 
regelt zelfs polsbandjes voor 
wie wel of niet alcohol mag. 
Toch loopt het uit de hand. “Vol-
gens het politierapport waren er 

450 man en was er drank voor 500+. Toen ik bij 
de politie zat, bleek er die avond in de buurt een 
meisje verkracht te zijn. Toen werd ik wel heel 
erg benauwd. Gelukkig bleek al snel dat dat bij 
de buren was.”

Adrie: “Ze snappen onze humor daar niet hele-
maal. Toen Meindert daar net kwam, was hij pas 
zeventien en moest hij overal toestemming voor 
hebben. Zelfs voor het sporten. Maar hij had zijn 
zwemdiploma’s niet bij zich, dus mocht hij eerst 
niet roeien. Toen ze daar naar vroegen, dook hij 
de Charles in om te laten zien dat hij prima kon 
zwemmen. Konden ze niet echt waarderen.”

Ondertussen nadert de avond zijn einde. 
Hoewel hij redelijk wat gedronken heeft, 
moet Meindert een dag later starten bij de 
vierkamp. Vader en zoon schuifelen richting 
uitgang. Adrie: “Ik hoef het interview niet voor-
af te zien. Ik lees wel wat je ervan hebt gemaakt. 
Als het kut is, spreek ik je wel op de Varsity.” 

Studentenroeien
Adrie is het prototype Botte Delfterik, die 
volop geniet van zijn studietijd in Delft. “Dat 
kon natuurlijk toen ook veel meer. Tegenwoor-
dig is alles veel professioneler met betere be-
geleiding. Toen wij de Varsity roeiden, werden 
alle restaurants in Delft gebeld en vraten we 
een maand alleen maar biefstukken. In die tijd 
dachten we dat je daar sterk van werd.”

Meindert krijgt weinig mee van de Neder-
landse studentenroeiwereld. Nadat hij een 
bronzen medaille wint bij de wereldkampi-
oenschappen voor junioren in 2004, wordt 
hij als eerste Nederlander gescout door een 
Amerikaanse universiteit. Vier jaar later 
keert hij terug van Boston University maar 
pakt geen Nederlandse studie op, zo druk is 
hij met het handhaven van zijn positie bij de 
Nederlandse roeiploeg. 

Wél roeit hij een keer samen met zijn toen-
malige ploeggenoot Olivier Siegelaar Heine-
ken en Head voor Laga. Weer iets later start 
hij voor Skadi, de vereniging van zijn vrien-
din en olympisch kampioene Maaike Head. 
Daar roeit hij nu nog steeds wedstrijden, al 
is hij officieel gestopt als toproeier. “Ik was 
daar ooit voor een blikkenborrel en bleef lang 
hangen. Vroegen ze ineens of ik de dag erna met 
ze wilde roeien. Dat was vlak voor de Heineken 

en ik vond het leuke gasten. ‘Dus waarom niet?’, 
dacht ik. Ik doe niet zo moeilijk over verenigin-
gen. Wie de boot levert, mag mij inschrijven.”

Varsity
Tot teleurstelling van zijn vader zit de Var-
sity er door het ontbreken van een studie 
nooit in. “Het is schandalig dat hij de Varsity 
nooit heeft gestart. Wat maakt het nou uit dat hij 
nooit gestudeerd heeft? Hij had zich toch ook net 
zoals Mitchel Steenman als nepstudent kunnen 
inschrijven?” Meindert: “Ja, ik had wel kunnen 
frauderen, maar eerlijk gezegd had ik daar geen 
behoefte aan. Ik heb er wel over getwijfeld, want 
ik had hem op zich wel willen winnen. Maar zo 
belangrijk vond ik het ook weer niet.” 

Adrie gunt zijn zoon dezelfde lol als die hij bij 
Laga in het roeien heeft gehad. “In mijn ogen 
heeft hij dat teveel gemist. Bij de bond was het 
vaak niet leuk. De jongens uit de acht richting de 
Spelen van Londen hadden allemaal veel te gro-

SKADI / LAGA

Interview Adrie en Meindert Klem

‘Hij had zich net als Mitchel 
Steenman als nepstudent 

kunnen inschrijven’
tekst door Coen Eggenkamp
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Na extensief graafwerk in de archieven werd bij uw redactie gemeend dat 
een persoonlijk gesprek met Jonkman nog nooit aan de orde was geweest, 
en geheel in stijl zijn de eerste documenten die hij op tafel voor zich heeft 
liggen een ingebonden archief van de eerste vijftien edities van dit blad. 
En een interview met hem in ditzelfde blad uit 2003 of 2004.

Lente
Waar 2017 het jaar is dat Triton 50 jaar geleden de Varsity voor het laatst 
won, was 2016 het jaar waarin het 50 jaar geleden was dat Rob Jonkman 
voor het eerst een lichte mannen ploeg coachte. In Rotterdam won hij bij 
Skadi (‘geheel in lijn met de rest’) als roeier zelf niets, maar pakte hij al 
snel het coachen op. Zware mannen bleken al snel geen goede match en 
een langlopende verhouding met het lichte roeien werd geboren. Maar 
voordat het lichte roeien haar echte lente beleefde, week hij uit naar het 
buitenland, om pas eind jaren ‘70 na vele omzwervingen terug te keren. 

Zomer
Bij terugkeer in Nederland werd eerst verdergegaan in de Maasstad, maar 
werkzaamheden in Hengelo bewogen de praktisch ingestelde coach tot 
een verhuizing naar Twente, en daarmee naar Euros, waar hij in 1988 de 
18-jarige Joris Trooster oppikte. Na een overname van zijn werkgever 
kon hij een fabriek in Lubeck kopen, maar de verhuizing naar Duitsland 
verbrak de band met Euros niet meer. “Joris en een paar anderen zijn 
zelfs regelmatig voor de Ratzeburger Rudernclub uitgekomen in die tijd.” 
Het internet maakte langzaam zijn intrede en via de nog vrij rudimentai-
re elektronische post werd doordeweeks contact gehouden, om in het 
weekend fysiek coachwerk te verrichten. 

In de jaren ‘90 ontwikkelt Euros zich onder hem tot dé grootmacht in het 
Nederlandse lichte roeien. Geïnspireerd door de prestatie van de Holland 
Acht in Atlanta besluit de eigenzinnige groep om, uiteraard buiten de 
roeibond om, zelf een traject te starten om het splinternieuwe lichte-
mannen-vier-zonder-veld te bestormen. In 1995 wint Euros bovendien 
ook nog eens de Varsity, wat doet vermoeden dat de talentvolle lichting 
lichte roeiers ook daar hun pijlen op zou kunnen richten. Rob is duidelijk: 
“Nooit sprake van geweest. De focus lag 100% op dat ene doel in 2000 
en daar paste deze afleiding niet bij.” De roeiers worden buitengewoon 
scherp gehouden, zelfs als de roeibond zich bij tijd en wijlen flink opwindt 
over de gebeurtenissen in het Oosten. “Kris Korzeniowski (de bondscoach 
zware mannen eind jaren ’90, red.) heeft wel eens gezegd dat ik de on-
enigheid met de bond expres voedde om de jongens scherp te houden.” 
Afgaande op de reputatie van Korzeniowski is dat als een compliment te 
beschouwen.

De Euros Vier (de originele naam van het kwartet) blijft progressie boeken 
en roeit meerdere Wereldbekerwedstrijden. Pas in 1999 krijgt het project 
de naam ‘Twente Vier’, als Jeroen Spaans van Thêta aansluit bij de groep. 
Vreemd? “Jeroen bleek uit Twente afkomstig te zijn en we wilden de ploeg 
echt als merk neerzetten, dus dit was een vrij logische keuze.” De geuzen-
naam is in ieder geval blijven plakken, want bijna twintig jaar na dato is hij 
nog steeds bekend binnen roeiminnend Nederland.

Na de Spelen van Sydney, waar een achtste plaats behaald werd, wordt er 
dan toch een poging gedaan het Oude Vier succes van 1995 te herhalen. 
De twee slagen van de olympische ploeg willen een gooi doen naar de 
gouden blikken, maar het enige aanvullende aanbod blijkt een stel twee-
dejaars roeiers te zijn, waarmee de missie mislukt. Het deert hem niet. “De 
Varsity is een mooie wedstrijd met veel traditie, maar het is vooral leuk 
voor de jongste roeiers en de Oude Vieren. De rest is eigenlijk vulmateriaal, 
of het zijn kermisnummers, zoals de bestuurs twee-met en de Overnaed-
sche Vier.” De kans om hem tegen te komen in de buurt van Houten lijkt 
dit voorjaar dan ook verwaarloosbaar.

Herfst
Midden in de jaren nul verkast de familie Jonkman naar de hoofdstad. Dat 
wil niet zeggen dat het coachen erop zit; de lichte mannen van Nereus 
vallen jarenlang onder de bezielende leiding van de inmiddels oude rot. 
Exemplarisch voor zijn oog voor detail zijn de routinematige schoonmaak- 
en afstelsessie van zelf aangekochte boten, terwijl vijf meter verderop 
andere roeiers hun grauwgroene Empachers nadruppelend terug sjouwen 
naar de loods. Vlak voor de Spelen van Londen wordt hij door Joris Pijs en 
Arnoud Greidanus gevraagd hun twee-zonder te coachen, mits hij binnen 
een week in Sevilla kan zijn, waar de twee op dat moment verblijven. 
Uiteraard stapt hij meteen in het vliegtuig en met een glimlach praat hij 
over één van de leukste coachjaren die hij heeft gehad. Na de Spelen van 
2012 is het Jonkman die zijn twee-zonder samen met Björn van den Ende 
en Tim Heijbrock in de vier weet te krijgen, ondanks meningsverschillen 
tussen de roeiers onderling. Zijn positie als ploegcoach levert de eigen-
aardige situatie op waar Jeroen Spaans, een voormalig pupil, hoofdcoach 
lichte mannen is boven Jonkman zelf. Dit duurt echter niet te lang, want in 
2014 gaan Jonkman en zijn ploeg na goed overleg uit elkaar. 

Bij Euros komt hij inmiddels al jaren niet meer, al is hij nog regelmatig in 
Twente voor werk bij het bedrijf Interstroom dat hij met pupil Trooster 
ooit oprichtte en waaruit ook de website nlroei.nl  is ontstaan. Een rol 
om de vereniging te helpen iets van haar oude glorie terug te winnen, 
ziet hij dan ook niet voor zichzelf. Wat brengt de toekomst dan wel? “Je 
moet als coach nooit maar één jaar vooruit kijken, altijd minstens drie of 
vijf jaar, als je plannen wilt maken.” Maar tegelijkertijd is de inmiddels 
76-jarige coach realistisch en wordt de horizon waarop hij zijn eigen plan 
trekt korter en korter. Net als de lichte mannen vier-zonder, het veld waar 
hij zijn grootste prestaties als coach boekte, is hij in de herfst van zijn 
carrière beland. Hij coacht nu nog een lichte twee-zonder van jongens 
van Skøll en Okeanos. De vraag is natuurlijk wanneer hij er definitief een 
punt achter zet en de roeiwereld hem voorgoed gedag moet zeggen? “Ten 
eerste vind ik het belangrijkste dat je roeiers je nog steeds willen. Als dat 
niet meer zo is moet je wegwezen.” En een inspiratie uit het verleden, Willy 
Bloemendal, wordt geciteerd. “Als ik dat bruggetje bij de 1500 meter lijn 
niet meer op kom, is het echt afgelopen.”

Interview Rob Jonkman

‘Als ik dat bruggetje bij de 
1500 meter niet meer op 

kom, is het echt afgelopen’
tekst door Frank van der Ploeg

beeld door Merijn Soeters

Een man die al zolang meedraait in de roeiwereld 

dat iedereen zijn naam en gezicht kent. En waar-

schijnlijk ook een mening over hem heeft. Rob Jonk-

man is altijd een man die de interesse van anderen 

heeft gewekt, zeker tijdens en na zijn periode bij 

Euros, waar hij de Twente Vier onder zijn leiding had. 

Een lichte ploeg die zich wist te kwalificeren voor de 

Olympische Spelen van 2000.  
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4342 interview michiel van eupen
op kunnen trekken. Het is echt ‘in het land der 
blinden’. Ploegen zijn blij als ze elkaar verslaan, 
maar op nationaal niveau blijft Argo ver achter. 
En dan hebben we af en toe een goede roeier, 
gaat die het bestuur in.” 

Een andere reden is dat Argo over onvoor-
spelbaar roeiwater beschikt, zoals onlangs 
zelfs op website 'Dumpert' te zien was. Wa-
geningen ligt in een rivierengebied met wei-
nig kanalen. Er wordt op de Rijn geroeid, 
maar de stroming is vaak te sterk om goed 
te kunnen trainen. Soms wordt naar Almelo 
uitgeweken om te trainen, maar dit is één uur 
rijden. De focus van Argo heeft de afgelopen 
jaren vooral gelegen bij meer nieuwe leden, 
de verbouwing en de feesten. Het studenten-
roeien is daardoor erg populair in Wagenin-
gen, maar de roeikwaliteit blijft voorlopig 
nog achter. Initiatieven om dit te veranderen 
zijn er wel, maar leven vooral bij een kleine 
groep binnen de vereniging.

Het is gebleken dat de drie kinderen uit het 
gezin Van Eupen veel fysiek talent hebben. 
“En Marit en Arne zijn allebei control freaks”, 
aldus Michiel. Bij Arne leidt dit tot Varsity-
goud, voor Marit wordt het zelfs olympisch 
eremetaal. Voor de nuchtere Michiel was en 
is roeien ‘uiteindelijk toch maar een hobby’. 
Hij is de roeier die iedereen met raad en daad 
klaar staat en zijn mooiste overwinning op 
Henley Royal Regatta behaalt. En zolang hij 
bij Argo coacht zal dat voorlopig nog wel de 
mooiste blijven.

dat het harder moest. Op een gegeven moment 
heeft Arne gevraagd of ze haar mond even wilde 
houden.” 

Argo en de Oude Vier
Als Van Eupen in 2016 door het Varsity Maga-
zine per email wordt gevraagd naar de Oude 
Vier van Argo dat jaar is zijn cynische ant-
woord : “Tja, Oude Vier... Het jaarlijks terugke-
rend verplichte voorwedstrijdje. Wat hebben we 
dit jaar bij elkaar geschraapt dat een beetje kan 
uitpikken.” En “Fotosessie lijkt me leuk, mooie 

gelegenheid om eens 
met zijn vieren plus 
stuur het water op te 
gaan.”  

De Oude Vier is te-
genwoordig een 
jaarlijks terugke-
rend probleem op 
Argo. Dit jaar wordt 
de Oude Vier op de 

Winterwedstrijden verslagen door tweede-
jaars zwaar. Beide ploegen ruim achter de 
winnaar. De reactie van de Oude Vier in de 
WhatsApp-groep is dat dan de tweedejaars 
maar moeten starten. Het is duidelijk een 
geval van moeten, de eer om te starten is al 
lang vervlogen. 

Oorzaken
Oorzaken voor de bescheiden resultaten kan 
Michiel wel aandragen. “Er is op Argo gewoon 
geen idee meer wat hard roeien is. Er zijn hele-
maal geen voorbeelden waar roeiers zich aan 

Sindsdien is van Eupen nog zeer betrokken 
bij Argo en Aegir om te coachen, zitting te 
nemen in adviescommissies en allerhande 
klussen op zich te nemen. De echte liefheb-
ber. Alleen roeien lukt niet goed meer nadat 
hij zijn arm brak bij een fietsongeluk.

Familie
Zus Marit komt na omzwervingen bij Nereus 
terecht; zowel toen als nu de beste vereni-
ging om de absolute top te bereiken. Als va-
der Van Eupen aan Marit vraagt of ze al een 
baan in Amsterdam 
heeft is haar antwoord: 
"ja: de Bosbaan." Ze be-
reikt de absolute top: 
olympisch kampioen 
in 2008 in de lichte 
dubbel twee met Kir-
sten van der Kolk. Mi-
chiel weet wat de re-
den voor het succes is: 
“Drang naar controle en 
perfectie, extreme toewijding en keihard hard 
werken. En fysiek talent niet te vergeten. Maar 
ik heb vermoedelijk dezelfde fysieke talenten.” 

Intussen is broer Arne in 1995 op het juis-
te moment op de juiste plaats en maakt de 
Oude Vier van Euros compleet. Zo wint Eu-
ros voor de eerste, en vooralsnog laatste, 
keer de Varsity. In 1999 verschijnen Michiel, 
Arne en Marit aan de start van het Nationaal 
Kampioenschap in de twee-met-stuurman. 
“Arne en ik hadden na 500 meter wel door dat 
het goed zat, maar Marit bleef maar schreeuwen 

ARGO

In 1990 begint Michiel met roeien bij Argo. 
De allereerste roeihalen maakte hij het 
jaar daarvoor met zijn zus Marit in de dub-
beltwee. Ze is dan net haar roeicarrière be-
gonnen als stuurvrouw van de eerstejaars 
vrouwen acht van Euros. “Lijkt me duidelijk 
dat ze van die training het roeien heeft geleerd”, 
zegt hij lachend. Michiel besluit om bij Argo 
eerst twee jaar te gaan regioroeien (de voor-
loper van het competitieroeien, red.) voor-
dat hij de overstap naar het wedstrijdroeien 
maakt. Ondertussen is Arne van Eupen, het 
broertje van Marit en Michiel, ook gaan wed-
strijdroeien bij Euros. 

De Van Eupens hebben het sporten niet van 
hun ouders meegekregen. Al pronkte moeder 
Janny recent nog wel in de Telegraaf omdat 
ze op 82-jarige leeftijd nog kras het hockey 
doel verdedigt. In haar scherpe antwoorden 
hoor je dochter Marit doorklinken. Vader 
doet helemaal niet aan sport. Hij werkte als 
‘selecteur’ bij justitie en bepaalt in welke ge-
vangenis de gevangenen geplaatst worden. 

Henley en Varsity
Het hoogtepunt in de carrière van Michiel is 
het winnen met Argo van de Visitors’ Chal-
lenge Cup op  Henley Royal Regatta in 1996. 
Hij roeit daar met Titus Weijschede, Martin 
van Dijken en Christiaan Bolck, en worden 
gecoacht door John Lake, de Engelse direc-
teur van een onderzoeksinstituut in Wage-

ningen. Vandaar deelname aan Henley. Maar 
ook de Varsity weet de Engelsman zeer te 
waarderen. “Iedere training keurig in driedelig 
pak met lakschoenen in de Wageningse klei. En 
hij kon echt genieten van het moddergooien op 
de Varsity.”

Naast een technisch begaafd roeier is Michiel 
ook de stille kracht in een ploeg. Hij is dege-
ne die de boten afstelt, nog even ergens een 
roeier oppikt en terloops de subtoppers van 
Argo en Aegir begeleidt en coacht. Hij roeit 
drie keer in de Oude Vier op de Varsity met 
als beste prestatie de derde plaats in 1996. Na 
het afronden van zijn studie blijft hij betrok-
ken bij bijna alle volgende edities als coach.

Liefhebber
In 1997 volgt de eerste uitzending naar een 
wereldkampioenschap in de lichte acht. Er 
zullen nog vier WK-deelnames volgen en zijn 
roeicarrière eindigt in 2004 in het Spaanse 
Banyoles in de lichte tweezonder met Sjoerd 
Verhallen. “In aanloop naar de Olympische 
Spelen van 2004 vroeg Susannah (Chayes, 
bondscoach, red.) of ik mee wilde selecteren 
voor de lichte vier op de Spelen. Hier voelde ik 
toen weinig voor. Ik vond mijn werk ook leuk en 
wilde niet alleen maar roeien. Achteraf had ik 
er misschien voor moeten gaan, maar ik heb er 
nooit spijt van gehad.” De lichte vier eindigt als 
vierde in Athene; 0,04 seconde verwijderd 
van een bronzen medaille. 

Interview Michiel van Eupen

‘Uiteindelijk is roeien 
toch maar een hobby’

tekst door Michiel van der Horst

De afgelopen vijftien jaar heeft de Oude 

Vier van Argo zich slechts twee keer 

voor de finale van de Varsity geplaatst. 

Een vierde plek in 2004 was het hoogte-

punt. Datzelfde Argo heeft na een forse 

daling nu ieder jaar een flinke aanwas 

van ongeveer 200 nieuwe leden. En in 

alle eerstejaars velden is Argo steevast 

vertegenwoordigd. Argo mist alleen de 

kwaliteit voor aansluiting bij de natio-

nale top. Een gesprek met clubcoryfee 

Michiel van Eupen. 

“Er is op Argo 
gewoon geen idee 

meer wat hard 
roeien is."
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Een kennismakingsgesprek, zo stond het in 
zijn agenda. Op aandragen van een collega, 
want ‘jullie zouden zomaar heel veel voor el-
kaar kunnen betekenen’. Tegenover hem zit 
een vlot type, gesneden overhemd en man-
chetknopen, een das van het stof dat nog het 
meest weg had van een washand en een ge-
toucheerde partij krullen. 

Kennismaken was hem altijd voorgekomen 
als een vreemd woord. Het maken van elkaar 
tot kennis had een zekere mate van forcering 
in zich, alsof zoiets niet vanzelf zou kunnen 
gaan. Maar bovenal had hij het idee dat hij 
met dit sujet al eens kennis had gemaakt, er-
gens in een vorig leven.

‘Ja, steeds vaker denk ik dat jullie agrariërs 
de toekomst van de wereld zijn. Uiteindelijk 
moet iedereen toch eerst eten’, zei de man, 
die zichzelf in het Engels als patent consul-
tant had voorgesteld. ‘Jullie hebben goud in 
handen. Maar jullie vergeten vaak aan jezelf 
te denken.’ 

Er is weinig dat je hersenen meer doet kra-
ken dan te weten dat je iemand eerder hebt 
ontmoet, maar je niet kunt herinneren waar 
– juist omdat het altijd belangrijk is voor het 

Hij glimlacht ervan. Wat merkwaardig, ie-
mand in een later leven te ontmoeten, dacht 
hij. En wat als ik het me niet herinnerd had? 
Soms weet je het niet zeker, of degene met 
wie je een zekere tijd hebt doorgemaakt, of 
in een zekere leefwereld hebt gedeeld, of 
samen deel was van hetzelfde schouwspel, 
soms weet je niet zeker of diegene daar ook 
nog van weet. Zoals hij daarnet het nog niet 
wist. Zoals de man aan de overkant van de 
tafel op dit moment geen flauw benul heeft.

Het gesprek loopt op zijn eind. Zo had hij 
misschien al honderd gesprekken gehad. Hij 
wist hoe ze af te wimpelen, de parasieten, 
de klaplopers en de luchtverkopers. Hij be-
dankt de man voor zijn tijd. Hij rekent af en 
samen verlaten ze het koffiehuis. Een plein 
vol bankiers, advocaten en consultants.

Dan schiet hem iets te binnen. Hij loopt naar 
het groen van het plein, stapt omhoog naar 
een ophoging en zet een paar stappen in het 
perk. Dan zet hij zijn hak in het zand, vier 
keer, hij hakt een vierkant als een Turk zijn 
baklava. Dan pakt hij de kluit. De kluit is nog 
vochtig, waarschijnlijk heeft het die nacht 
geregend. Gecultiveerde grond, koud en nat, 
maar consistent. Net als de grond aan de rand 
van het kanaal.

Dan zwiert hij de kluit over de advocaten, 
consultants en bankiers.

‘Rogier!’, schreeuwt hij.
De kluit landt in het gezicht van de man die 
omkijkt. 

nu, dacht hij. Terwijl hij de man liet praten, 
liep hij de gangen van zijn geheugen af. Ba-
sisschool, middelbare school. Het zou ie-
mand uit zijn studententijd kunnen zijn. Mis-
schien van een studentencluppie. Maar niet 
de zijne. ‘Kijk, je moet leiden in innovatie. 
Het gaat om je line of sight voor funding. Die 
moet je zoveel mogelijk openhouden. Maar 
mensen vergeten dat ze zelf ook in die line of 
sight staan. Je bent kwetsbaar.’

Hij knikt aarzelend.
‘Jij bent goed in het maken van nieuwe za-
den. Zaden die de wereld kunnen veran-
deren. Maar ik kan ervoor zorgen dat die 
aardappelen de wereld ook daadwerkelijk 
bereiken. En zorgen dat je er later nog iets 
van terugziet. Jij hebt het IP. Nu nog wel. 
Maar voor je het weet gaat iemand ermee 
lopen.’ ‘Aardappelen komen niet van een 
zaad’. ‘Haha, nee natuurlijk, dat weet ik na-
tuurlijk. Het gaat om het voorbeeld.’

Dan herinnert hij zich de man. En hij herin-
nert zich de setting. Hij herinnert zich het 
toneel en het stuk en de spelers. Een halve 
hectare grond aan de rand van een kanaal en 
jonge jongens van verschillende clubjes die 
elkaar proberen de loef af te steken.

column jesse van der mijl

Van het zaad en de kluit

"hij hakt een vierkant als 
een Turk zijn baklava"
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Mick Makker - 2
24 jaar
Rechten
90 kg
200 cm
22 blikken
Ladies' Challenge Plate
2k PR: 6:02

Deelnemerskatern
Sinds het Varsity Magazine twee jaar geleden begon met het publice-
ren van foto's schijnt voor een aantal deelnemers een Tinder account 
niet meer nodig te zijn. Of dat positief of negatief is, is bij de redac-
tie niet bekend. Wat vaststaat is dat het een traditie is die wij graag 
voortzetten, net als de broodnodige duiding van uw experts, die ook 
dit jaar weer bij iedere ploeg te vinden zal zijn. Het staat u vrij om met 
deze kennis uw voordeel te doen in bijvoorbeeld weddenschappen, al 
aanvaarden wij uiteraard geen enkele verantwoordelijkheid voor wat 
dan ook. Mocht u Okeanos missen, wat ons niet erg waarschijnlijk lijkt, 
u kunt gerust zijn: de Amstelveense roeiers zijn gewoon present, maar 
hebben zoals wel vaker vier dagen voor de deadline nog geen flauw 
benul wie er deel zullen nemen.

Met vriendelijke groet,
Roos Blaauwendraad & Thijs IJsbrandy (deelnemerskatern)
Frank van der Ploeg (co-hoofdredacteur)

Freek Robbers - slag
26
Bewegingswetenschappen 
(afgestudeerd)
80 kg
1.90 m
49 blikken
Ladies' Challenge Plate
2k PR: 6:12
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NEREUS

Abe Wiersma - boeg 
22 jaar
Msc System and Network Engineering
95 kg
1.92 m
19 blikken
Overwinning H4K 750m 2016
2k PR: 5:53,5

Dieuwke Fetter - stuur
26 jaar
International Business & Management
55 kg
1.61 m
28 blikken
Varsity

Rogier:   “Nu Karien naar de Spelen is geweest is dit de 
laatste kans voor Freek om zijn plek aan de 
familietafel te verdienen.”

Meindert:   “Hopelijk maakt Simon geen gekke 
handgebaren.”

Govert:   “Nereus gaat van nu tot 2028 de Varsity winnen.”

Jaap Scholten - 3
21 jaar
Geneeskunde
95 kg
1.98 m
24 blikken
Senioren B WK goud in de 8+
2k PR: 5:58
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LAGA SKADI

Meindert:   *Schudt met zijn hoofd*

Meindert:   “Voor de zekerheid hebben ze hun beste 
roeier maar naar Engeland gestuurd.”

Govert:   “De laatste keer wonnen ze omdat Freek 
Robbers moe was.”

Rogier:   “Als Thijs meedoet, is de statistische kans 
dat ze winnen erg klein.”

Meindert:   “Ik heb met ze geroeid. Het is echt gênant 
slecht.”

Laurent Wilkens - slag
24 jaar
Lucht- en ruimtevaarttechniek
87 kg
1.92 m
5 blikken
Temple Challenge Cup
2k PR: 6:16

Ralf Rienks - boeg
19 jaar
Klinische Technologie
80 kg
1.98 m
11 blikken
Junioren WK 8+
2k PR: 6:09

Flavio Garrisi - 2
21 jaar
Werktuigbouwkunde
102 kg
2.04 m
11 blikken
Laga Lustrumwedstrijden 
Oude Acht
2k PR: 5:57,4

Babette Schep

Thijs van Luijk - slag
27 jaar
Bouwkunde
90 kg
1.90 m
19
Erasmussprints
2k PR: 6:03

Sjoerd Hutter - 3
20 jaar
Werktuigbouwkunde
92 kg
1.90 m
4 blikken
Hollandia N2x
2k PR: 6:09

Peter Bruins - 2
21 jaar
Econometrie & filosofie
94 kg
1.97 m
3 blikken
NSRF 4+
2k PR: Nobody knows…

F.M.J. Von Bönninghausen
tot Herinkhave - boeg
22 jaar

Werken bij DeWiDo
91 kg
1.90m
4 blikken
N2+ Platvoet Bokaal
2k PR: 6:07

Eline Berger - stuur
19 jaar
Economie, Rechten
57 kg
1.63 m
1 blik
SA4+ Novembervieren

Louis Stolper - 3
21 jaar
Werktuigbouwkunde
93 kg
1.95 m
10 blikken
Head of the Charles
2k PR: 6:07,2

TRITON NJORD

Govert:    “Bij de verkiezingen in de VS hebben 
we gezien dat degene met het slechtste 
haarstuk kan winnen. Dus Harold maakt 
nog kans.”

Rogier:    “Gaat Kaj bij Nereus roeien om te winnen 
zodat hij eindelijk kan stoppen?”

Rogier:   “Ik heb vaak tegen hoofdcoach Harmen 
geroeid. Ook als we in dezelfde boot zaten.”

Govert:   “Als Stef alsnog de vierde roeier wordt, kan 
het misschien nog.”

Kaj Hendriks - 3
29 jaar
Geneeskunde
98 kg
1.97 m
23 blikken
2013 WK Chungju,
Zuid-Korea M4-
2k PR: 5:51,9

Ewoud de Haan - slag
20
HBO Rechten
85 kg
1.99 m
1 blik
B8+ ARB 2016
2k PR: 6:19,5

Jacob van de Kerkhof - 2
21 jaar
Rechten
97 kg
1.98 m
4 blikken
Winterwedstrijden G2-
2k PR: 5:57,7

Ben Terpstra - 3
22 jaar
International Studies
93,5 kg
1.95 m
1 blik
SA8+ ZRB 2016
2k PR: 6:14

Bas Thijssen - boeg
23 jaar
Werktuigbouwkunde
88 kg
1.88 m
5 blikken
Winterwedstrijden G2-
2k PR: 6:05

Harold Langen - slag
30 jaar
Wiskunde
89 kg
1.87 m
31 blikken
Henley 2016, 
Stewards Challenge Cup, 
Head of the Charles 2013
2k PR: 5:59

Eliene Geschiere - stuur
25 jaar
International Tourism Man.
55 kg
1.61 m
3 blikken
Minerva 2012
Head of the Charles

Dorinda Bolte - stuur
23 jaar
SPH
49 kg
1.60 m
23 blikken
NSRF 2015 (eerstejaarsrecord)
2k PR: 10:00

deelnemerskatern

Jelle Algie - boeg
20
Geneeskunde
82 kg
1.90 m
8 blikken
LO4- NSRF 2016
2k PR: 6:26,9

Jasper Hoffstedde - 2
24
HBO Rechten
91kg
1.90m
12 blikken
N2- NSRF 2013
2k PR: 6:00,1
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PROTEUS-ERETES

Vincent Klaassens - slag
24 jaar
Werktuigbouwkunde
98 kg
2.01 m
25 blikken
1e Divisie 8+ Head of the 
River 2015
2k PR: 05:57.6

Sjoerd de Groot - 3
28 jaar
Civiele Techniek
96 kg
2.02 m
33 blikken
1e Divisie 8+ Head of the 
River 2015
2k PR: 05:55.4

Steven Coevert - 2
21 jaar
Civiele Techniek
99 kg
2.00 m
5 blikken
O4+ Winterwedstrijden 2016
2k PR: 06:00.1

Wim Hak - boeg
24 jaar
Technische Natuurkunde
99 kg
2.01 m
10 blikken
1e Divisie 8+ Head of the 
River 2015
2k PR: 06:06.3

Vera Terlouw - stuur
24 jaar
Maritieme Techniek
53 kg
1.69 m
14 blikken
1e Divisie 8+ Head of the 
River 2015

Govert:   “René Mijnders heeft ooit iets positiefs over 
Vincent Klaassens gezegd, iets van: ‘best oké"

Meindert:   “Zonder Maarten-Blok-Aan-Je-Been zomaar 
een outsider.”

EUROS

Govert:   “Voor hen was het Varsity-diner 
waarschijnlijk het hoogtepunt.”

Rogier:   “Het feit dat jullie zo snel door willen naar 
de volgende ploeg doet mij twijfelen aan de 
onafhankelijkheid van het magazine.”

Steven Hoogeveen - boeg
22 jaar
Civiele Techniek
85 kg
1.94 m
0 blikken
Ergohead 2017 (SA)
2k PR: 6:09

Daan Horenberg - 3
23 jaar
International Business 
Administration
97 kg
1.98 m
0 blikken
2k PR: 5:59

Maarten Gijsbert Poirot - 2
21 jaar
Technische Geneeskunde
90 kg
1.95 m
0 blikken
Mijn angst
2k PR: 6:11

Jonas Riksen - slag
22 jaar
Technische Geneeskunde
88 kg
1.96 m
0 blikken
Inwegen (2014)
2k PR: 6:16

Eline van Hengel - stuur
21 jaar
Biomedische Technologie
48 kg
1.63 m
0 blikken
Hart van Jonas Riksen
2k PR: 10:00

Julian Bakker - boeg
25 jaar

Biology
71,5 kg
1.85 m
3 blikken
2k PR: 0,004582176

Thimo van Kessel - 3
21 jaar
Timeindustrial Engineering 
& Management
97 kg
2.01 m
7 blikken
BoWa bierspel
2k PR: 6:05

Joram van Daal - 2
20 jaar
Internationale Betrekkingen
103 kg
2.02 m
8 blikken
Kampioen seizoen '14-'15 
met VOC A4
2k PR: 6:01

Victor Lubbers - boeg
23 jaar
Economie
84 kg
1.80 m
1 blik
NSRF 2016
2k PR: 6:22

Wessel Hesselink - slag
20 jaar
International Business
90 kg
1.90 m
0 blikken
Herfst skiffspar
2k PR: 6:22

AEGIR ARGO

Meindert:   “Kunnen we de drie-jaar-regel niet 
afschaffen? Scheelt ze een treinreis.”

Govert:   “Mooi dat hun palmares grotendeels bestaat 
uit wedstrijden die niemand kent.”

Rogier:   “Victor Lubbers roept in ieder geval één 
associatie op.”

Govert:   “Met de power-to-length ratio van Harm 
Brouwer zou ik thuis niet aan kunnen komen.”

Rogier:   “Argo heeft in ieder geval geoefend met 
moeilijk water.”

Meindert:   “Ik heb zo’n vaag voorgevoel dat ze dit jaar 
niet gaan winnen.”

Gijs Koetsenruijter - slag
23 jaar
Climate Studies
76 kg
1.88 m
5 blikken
2k PR: 6:36

Marten Breeuwer - 3
23 jaar
Agrotechnology
90 kg
1.95 m
4 blikken
NSRF 2016
2k PR: 6:15

Harm Brouwer - 2
21 jaar
Plant Biotechnology
88 kg
2.00 m
4 blikken
Argo Sprint 2015
2k PR: 06:21

Anke Leeuwerik - stuur
22 jaar
Farmacie
49 kg
1.58 m
5 blikken
LB8+ NSRF 2015

Kim uit de Bosch - stuur
21 jaar
International Development 
Studies
52 kg
1.64 m
7 blikken
Eerstejaarsklassement

deelnemerskatern
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Christiaan Rosendaal - 2
25 jaar
Technische Bedrijfskunde
97 kg
1.99 m
4 blikken
H4K 2016
2k PR: 6:09

ORCA THÊTA

Thomas Buise - boeg
20 jaar
Applied Science
71,6 kg
1.83 m
2 blikken
LN4+ ARB
2k PR: 6:48,3

Job Davidse - slag
20 jaar
Psychologie
85 kg
1.88 m
0 blikken
Kruithuis Bokaal 2015
2k PR: 6:30

Sander de Graaf - slag
21 jaar
Werktuigbouwkunde
98 kg
2.06 m
3 blikken
H4K 2016
2k PR: 5:49,4

Reinout Moes - 3
26 jaar
Sociologie
97 kg
2.03 m
1 blik
Clubkampioenschappen 
schaatsen 2003 300m
2k PR: 6:15

Guido de Ruiter - 3
20 jaar
Werktuigbouwkunde
91 kg
1.92 m
0 blikken
H1x Herfstregatta
2k PR: 5:49,4

Menno de Vries - 2
23 jaar
Medisch hulpverlener
90 kg
1.89 m
0 blikken
Hofvijver regatta
2k PR: 6:31

Stefan Hovy - boeg
23 jaar
Geneeskunde
84 kg
1.89 m
0 blikken
Watervrije haal op rechte 
kilometer
2k PR: 6:35

Marijse Hofstede - stuur
26 jaar
Ecologische Pedagogie
62 kg
1.70 m
1 blik
Asopos Najaarswedstrijden

Deborah Walther - stuur
22 jaar
Sportkunde
62 kg
1.65 m
1 blik
WK Junioren 2011 JW8+

Govert:   “Orca loopt leeg. Ik kan niet zeggen dat ik 
dat zonde vind.”

Meindert:   “Dit is om te zorgen dat ze de komende jaren 
ook mee mogen doen.”

Rogier:   “Als er drie man op bakboord zitten 
tegenover Sander hebben ze een goede kans 
op de finale.”

Govert:   “Als een afstandsblik op de Heineken je 
mooiste prestatie is, zegt dat genoeg.”

GYAS

Jorn Haverkort - slag
22 jaar
Human Resource Management
92 kg
1.95 m
11 blikken
2k PR: 6:06,2

Tijmen Mennink - 3
20 jaar
Bedrijfskunde
102 kg
1.98 m
11 blikken
2k PR: 6:07,3

Sven Broekman - 2
21 jaar
Chemical Engineering
83 kg
1.93 m
1 blik
Fyli Agon
2k PR: 6:27,2

Joost de Goede - boeg
21 jaar
Fysiotherapie
90 kg
1.97 m
0 blikken
Coupe de la Jeunesse 
(zilver)
2k PR: 6:27,2

Anniek Buiskool - stuur
19 jaar
Technische planologie
51,5 kg
1.68 m
5 blikken
EjLD klassement 2016

Meindert:   “Na het pensioen van Blink is Gyas net een 
pasgestorven hoer. Geen hartslag meer, 
maar nog wel warm.”

deelnemerskatern

Maarten Klop - slag
22 jaar
Natuurkunde & Filosofie
85 kg
1.88 m
1 blik
Pampus OCC 2011
2k PR: 6:40

Floris Stevens - 3
24 jaar
Biological Sciences
89 kg
1.95 m
2 blikken
B8+
2k PR: 6:25,5

Daan Stolk - boeg
24 jaar
International Business & 
Management Studies
83 kg
1.89 m
0 blikken
Head of the River Amstel 2015, 
2e divisie
2k PR: 6:24

Nick ten Dam - 2
22 jaar
Psychologie
95 kg
2.00 m
1 blik
Jasmijn Linssen
2k PR: 6:15

SKØLL

Meindert:   “Moeten ze Skoll en Okeanos niet 
samenvoegen en daarna meteen opheffen?”

Govert:   “Als Jasmijn Linssen je mooiste overwinning 
is, verdien je het ook niet echt.”

Rogier:   “De acquisitie van hun sterkste roeiers door 
Nereus heeft wel effect gehad.”

Aranka Kops - stuur
21 jaar
Selective Utrecht Medical 
Master
50 kg
1.65 m
1 blik
ZRB B8+
2k PR: 5:59
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Erwin Huzen - boeg
25 jaar
93 kg
1.91 m
5 blikken
B8+ ARB 2012
2k PR: 6:18,3

deelnemerskatern

Joshua Drost - 2
22 jaar
84 kg
1.96 m
0 blikken
3e plek EJ8+ Westelijke
2k PR: 6:18,3

PHOCAS VIDAR

Meindert:   “Phocas is de Feyenoord van het 
studentenroeien. Uit medelijden zou iedereen 
het leuk vinden als ze winnen.”

Rogier:   “Ik vrees dat de boot alweer afgeriggerd is 
tegen de tijd dat Erik Dekker zijn fameuze 
eindsprint inzet.”

Rogier:  “Is dit weer met Wouter en Wouter?”

Govert:   “Deze vier is sterker dan mijn olympische 
ploeg. Tokio 2020 here we come!”

Meindert:    “Misschien wel de sterkste vier ooit die de 
finale niet gaat halen.”

Arno te Brake - slag
24 jaar
ALO
75 kg
1.87 m
5 blikken
N1x ZRB
2k PR: 6:17

Wouter Borghs - slag
25 jaar
Finance
100 kg
1.94 m
17 blikken
Brons Universiade
2k PR: 5:52,9

Erik Dekker - 3
25 jaar
74 kg
1.89 m
10 blikken
Zilver LSA1x NK Klein
2k PR: 6:18,6

Wouter Withagen - 3
25 jaar
Klinische Psychologie
88 kg
1.90 m
18 blikken
NK SB 2- en SB 8+
2k PR: 5:53

Jochem Hoekstra - 2
22 jaar
Bestuurskunde
96 kg
1.91 m
5 blikken
57s over vrije slag
2k PR: 6:07

Jochem Kostelijk - boeg
Lerarenopleiding Aardrijkskunde
105 kg
1.94 m
4 blikken
O4- Njord Sprints
2k PR: 5:51

Daniel Wilms van Kersbergen -
stuur

20 jaar
Bestuurskunde
55 kg
1.75 m
1 blik
EJD ARB 2016

Menno van Eersel - stuur
22 jaar
Econometrics & OR
55 kg
1.74 m
55 kg
Eerstejaarsklassement
2k PR: 7:00

TRAINEESHIPS. FOR INGENIOUS PEOPLE.
“Ingenuity is crucial to turning any project into a success, also during your traineeship. You need 
to put theory into practice and come up with your own ideas as well. Challenging national and 
international projects, training and education will help you grow and develop every day”. Ingenious 
technology students with a passion for hydraulic engineering visit vanoord.com/careers 



Ga je carrière 
voortvarend van start 
De start is allesbepalend voor het verloop van je carrière. Hoe 

sneller jij in je ritme komt, hoe eerder jij je doelen bereikt. Bij 

Aegon gooien we starters niet in het diepe, we laten je niet 

zwemmen, maar geven de start van je carrière de aandacht die 

het verdient. Want hoe beter jij start, hoe sneller je gaat en hoe 

succesvoller je bent in je carrière. Net als bij het roeien geeft een 

goede start je een mooie voorsprong. 

Ga naar werkenbijaegon.nl voor onze stages en traineeships.

Aandacht voor je toekomst

Meer weten? Ga naar: werkenbijaegon.nl
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