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Eind 2018 publiceerde fotograaf Ben Kortman
het boekwerk ‘Vóór alles het Hoofdnummer’.
Een uniek koffietafelboek met daarin
portretten en verhalen van alle na-oorlogse
Varsity winnaars. Uit iedere ploeg minimaal
één. Van de oudste winnaar uit 1946, Dirk
Bloemers (Triton), tot de winnaars van de
afgelopen editie (zoals inmiddels bijna de
gewoonte, Nereus). Varsity Magazine mocht
een exclusieve greep uit deze portretten
publiceren: ‘de laatste winnaars’.

W.S.R. ‘Argo’
Karel Westerling
Karel Westerling was de boeg van de winnende
ploeg van 1961. Starten was hem eigenlijk
door zijn vader verboden omdat hij moest
studeren. Maar hij nam een pseudoniem aan,
vernoemd naar het pontje tussen Opheusden
en Wageningen: E.G. van Opheusden Seveer.
Mooi detail: zijn broer was in dat jaar president
van Laga, maar zwom hem desondanks
traditioneel tegemoet.

U.S.R. ‘Triton’
Herman Rouwé
Het is een bekende tragedie. Het lukt de
edelste maar niet de Varsity te winnen, al
komt ze nog zo dichtbij. De vloek van Triton die
sinds 1967 aanhoudt. Herman Rouwé haalde
in 1964 al brons op de Olympische Spelen van
Tokio, maar noemt een roeicarrière zonder
Varsity goud incompleet.

G.S.R. ‘Aegir’
Anton Stoop en Michiel de Brauw of
Michiel de Brauw en Anton Stoop
Totaal onverwacht wonnen de Groningers
in 1982. Anton Stoop en Michiel de Brauw
zijn als duo geportretteerd. Ze hebben een
onafscheidelijke vriendschap met een rand
van rivaliteit. Toen Aegir een boot naar ze
vernoemde, ontstond onenigheid over de
naam: ‘Stoop & de Brauw’ of ‘de Brauw &
Stoop’. Het werd beiden. Op het ene boord het
één, op het andere boord het ander.

K.S.R.V. ‘Njord’
Hans Marten Hazelbag
De laatste hegemonie van de K.S.R.V. Zo
kan men het wel noemen. Want de laatste
overwinning van Njord is er één die het einde
van een reeks van vijf inluidde. Van die laatste
kroegjool is nog een foto waarbij Hazelbag
met zijn ploeg zes vingers de lucht in steekt.
Hintend op een overwinning die er niet zou
komen.

R.S.V.U. ‘Okeanos’
Nico Rienks
Meer Olympische Kampioenen dan in 1989
zaten er nooit eerder samen in een Oude
Vier. En helemaal koosjer was het ook niet,
want Ronald Florijn studeerde eigenlijk niet
echt in Amsterdam en was officieel roeier bij
die Leythe. Hij rijdt op weg naar het Varsity
terrein zijn gloednieuwe auto in de prak en de
ploeg wordt in de laatste paar honderd meter
bekogeld met al het etenswaar dat maar voor
handen is. Echt van een leien dakje ging het
dus niet, maar het maakt het wel tot één van
de meest bijzondere overwinningen ooit.

D.R.V. ‘Euros’
Niels van Steenis
Twente wint de Varsity. Één keer. En dat blijft
ook nog wel even zo. Toch lag ook in 1995
onderschatting op de loer. Nadat de Oude
Vier met onder andere de latere Olympisch
kampioen Niels van Steenis aan boord in 1994
nét niet won, werd er een jaar later met succes
een serieuze poging gedaan en ging het goud
naar Twente.

A.U.S.R. ‘Orca’
Geert Cirkel
D.S.R.V. ‘Laga’
Sander van der Marck
Sander van der Marck haalde met zijn ploeg in
1997 voor het laatst het goud naar Delft. Dit
was direct ook zijn laatste wedstrijd, want
hij startte ondanks overtraining. Naar eigen
zeggen zou hij voor eeuwig met frustratie en
spijt hebben geleefd als hij het op dat moment
niet had gedaan.

De Algemene Utrechtse Studentenroeivereniging spreekt zich met trots uit over haar
‘knorrigheid’ en geeft aan anti-Varsity te zijn.
Maar toch heeft het grijs en rood bijzonder
veel betekend voor de ontwikkeling van de
traditionele wedstrijd. In 1980 won Orca als
eerste knorrenclub het Hoofdnummer en
in 2004 ook als laatst. Icoon Geert Cirkel
noemt men vaak de meest corporale knor van
Nederland.

A.S.R. ‘Nereus’
Tone Wieten
A.R.S.R. ‘Skadi’
Reinier Spillenaar Bilgen
De witte jasjes worden traditioneel gedragen
door de laatst winnende Oude Vier van Skadi.
U herkent ze dus direct. 2015 moest het jaar
van Njord worden, maar de jonge Rotterdamse
ploeg bleef de Leidenaren voor. Bijzonder
verhaal van slag Spillenaar Bilgen, is dat hij 101
jaar ná zijn opa de Varsity won. Dit familielid
won in 1914 voor Laga de Varsity.

Tone Wieten won de Varsity afgelopen jaar
voor het eerst. Hoewel hij het brons van
Rio al in zijn zak had, moest deze nog even
worden afgestreept. Maar wellicht is dat niet
voldoende, want een roeier die de Varsity
slechts één keer heeft gewonnen, wordt bij de
Amsterdamse vereniging spottend een ‘mono’
genoemd. Dat zelfvertrouwen is niet volledig
misplaatst. Met 43 overwinningen voeren de
bordeauxroden de Stand der Overwinningen
fier aan.

VOORWOORD
Geachte lezer,
We are back! Ten eerste een diepe buiging. Een buiging naar alle mensen die onze noodkreet van afgelopen jaar ter harte hebben genomen.
Nog nooit was het gemiddelde gedoneerde bedrag zo hoog. Dat, en
het feit dat oud-hoofdredacteur en medeoprichter Rutger Mollee een
zeer succesvolle advertentiecampagne op poten wist te zetten, heeft
ervoor gezorgd dat we weer een jaar vooruit konden. Ja, we staan weer
rood op onze rekening, dus als u niet wederom een klein zakcentje voor
ons achterlaat wordt het droog brood en water voor de redactie. Ja, om
volgend jaar een week voor de enige écht belangrijke wedstrijd op de
Nederlandse roeiwateren een nog mooier en voller magazine op uw mat
te doen ploffen hebben we jullie steun nog steeds keihard nodig. Maar
nee, de roeiwereld is nog heel even niet van ons af.
En hier ligt hij dan voor u. Dikker dan ooit. We beginnen zelfs tegen
de grenzen van de nietjes aan te lopen. De traditie met een fotokatern
is voortgezet, waarbij de laatst winnende Oude Vieren van vorig jaar
opgevolgd zijn door een portret van één (of in het geval van Aegir twee)
roeiers uit diezelfde ploegen. Deze collectie is het directe gevolg van
de warme band die wij onderhouden met Ben Kortman, sinds jaar en
dag fanatiek Varsityfotograaf en sinds vorig jaar ook auteur van in ieder
geval het zwaarste boek ooit over roeien in Nederland. Lees daarover
vooral verderop meer.
Verder hebben we ook dit jaar een berg aan spiksplinternieuwe artikelen op papier geperst. Zo is er een heftige discussie over voeding
opgetekend, spreekt een voormalig bondsbestuurder openhartig over
de goede én de slechte kanten van de roeiwereld, en komen we erachter of Argo nou wel of geen knorrenclub is. Als je dan ook nog in twee
interviews negen Varsityoverwinningen weet te proppen en een artikel
over roeisletten om je oren krijgt, zal een vergane traditie uit Leiden met
een diepvrieskip misschien niet eens meer verbazen.

En natuurlijk is er ook ruimte voor de actualiteit. Het is wederom gelukt
om van alle deelnemende Oude Vieren, zelfs Okeanos, op tijd de gegevens te verzamelen. En ook dit jaar is de aandacht voor de vrouwen
(of dames, ook goed) uitgebreid, met een groter katern dat past bij het
grotere deelnemersveld. De experts hadden nog wat moeite met het
vormen van een mening over de kanshebbers en de veldvullers, maar
zelfs zij hebben hun best gedaan.
Dat laatste geldt natuurlijk voor iedereen die weer vol enthousiasme zijn
schouders eronder gezet heeft. Zonder de niet aflatende onbetaalbare
(en onbetaalde) bijdragen van onze schrijvers en (oud-)hoofdredacteuren zou dit middelgrote boekwerk er nooit gekomen zijn. En zonder het
werk van de professionals die dit blad haar look and feel geven zou het
niet van een amateuristisch programmaboekje te onderscheiden zijn.
En ook zeer, zeer veel dank aan David, de man bij ABN Amro die ons
persoonlijk om de bureaucratie van
paarse krokodillen heen naar de 21e
eeuw geholpen heeft met de QR code
die u bij dit magazine heeft gekregen
en die her en der opduikt. Voor alle
zwartlezers die vergaten te doneren of
niet meer snapten hoe een acceptgiro werkt is het dan tóch weer mogelijk
om ons te steunen, wat ze natuurlijk
altijd al wilden doen.
En heel veel meer dan dat hoeven we er ook niet over te zeggen. Wij
hebben ons best gedaan, nu de roeiers nog. Game on!
Namens iedereen,
Frank van der Ploeg
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In eerdere edities van het magazine heeft u op deze plaats
meer dan eens kunnen lezen dat dit echt het jaar zou
worden waarin Triton voor het eerst sinds 1967 weer eens het
hoofdnummer zou kunnen winnen. En toch kwam elk jaar
Nereus winnend over de streep, behalve in 2015 toen Skadi
verrassend won. Slechte voorspellingen dus of - iets minder
welwillend gesteld - ‘Fake News’. Toch is het voor de editie
van 2019 wederom de verwachte strijd tussen Nereus en
Triton die als rode draad door deze voorbeschouwing loopt.
Of gaat er net als in 2015 misschien weer een lachende derde
met de gouden blikken aan de haal? Lees snel verder voor
wat gespreksstof voor tijdens de scheepvaartpauze.

Joop Zoetemelk
Zo’n 15 jaar geleden had Triton in de persoon van Sjoerd Hagedoorn een roei-equivalent van Joop Zoetemelk in de gelederen.
Hagedoorn won als zware roeier heel wat,
maar hij grossierde ook in tweede plaatsen
op belangrijke toernooien. Één van zijn
meest gedenkwaardige tweede plaatsen
behaalde hij met de Oude Vier van Triton
tijdens de Varsity van 2005. In die race wist
Triton uit het niets het topfavoriete Nereus
in de eindfase zeer dicht te naderen om
uiteindelijk op iets meer dan 1,5 seconden
als tweede over de streep te glijden. De
Utrechtse menigte aan de kant werd tijdens
de race collectief gek van het onverwachte
vooruitzicht van eindelijk weer een kroegjool. Over de uiteindelijke tweede plaats
overheerste vooral een gevoel van trots: zo
dicht bij een overwinning waren de donkerblauwen al in jaren niet meer geweest.
Anno 2019 liggen de zaken anders. Triton is
nu collectief Joop Zoetemelk. Equipeleden
Kaj Hendriks en Harold Langen stapelen al
jaar in jaar uit collegegeld en langstudeerboetes op elkaar in herhaalde pogingen om
hun belofte aan Triton in te lossen om de
gouden blikken naar Utrecht te halen. Voor
Langen zal dit jaar zelfs zijn 10e deelname aan het hoofdnummer markeren. Hun
inspanningen resulteerden tot op heden
vooral in tweede en derde plaatsen. Anders
dan in 2005 wordt men bij Triton inmiddels
niet meer warm of koud van een dergelijke
klassering, alleen de winst telt. Vorig jaar
kwamen Hendriks en Langen samen met
het talentvolle duo Jacob van de Kerkhof
en Bas Thijssen dichtbij, maar op de finish
bedroeg het gat met Nereus toch nog 3,5 seconden. De rest van het veld volgde overigens op nog eens 20 seconden - Nereus en
Triton hadden een soort Henley-race van
de finale gemaakt.

Voor dit jaar zijn de voortekenen wederom
positief. Een nieuw element in de selectie is
Jakub Grabmüller, een roeier uit de Tsjechische equipe die sinds een paar seizoenen in
Utrecht studeert en incidenteel aan Nederlandse wedstrijden deelneemt. Grabmüller,
die Triton als uitvalsbasis heeft voor zijn
trainingen en wedstrijden in Nederland,
heeft afgelopen seizoen de doorbraak naar
de Tsjechische A-equipe gerealiseerd (9e in
de vier-zonder op het WK). Hij ziet kans om
tussen de trainingskampen van de nationale equipe door de Varsity te starten. Ook
met Grabmüller mag er voor Triton weinig fout gaan, en de druk zal immens zijn,
maar er zijn serieuze kansen op een onvergetelijke middag en aansluitende nacht in
Utrecht. Immers, Joop Zoetemelk heeft na
zes tweede plaatsen uiteindelijk ook een
keer de Tour de France gewonnen.
‘Tired of winning’
Bij zijn verkiezing tot president van de
Verenigde Staten in 2016 beloofde Donald
Trump de Amerikanen dat hij zo succesvol
zou zijn dat de Amerikanen ‘tired of winning’ zouden worden. De meeste Amerikanen hebben dit sentiment nog niet opgepikt, maar voorstelbaar is dat een dergelijk
gemoed wel binnen de kamers van Amsteldijk 130A te Amsterdam rondwaart. Deze
eeuw heeft Nereus tien keer het hoofdnummer gewonnen, waarvan zeven keer sinds
2011. Deze reeks overwinningen tekent de
breedte en diepte van de topgroep bij Nereus; de overwinningen werden telkens in
verschillende opstellingen behaald waarbij
de gevestigde toppers van de vereniging de
laatste jaren zelfs afzagen van deelname.
Dit staat in schril contrast met Triton dat
zoals gezegd geheel afhankelijk is van een
handvol loyale en vasthoudende toproeiers.
Dit jaar lijkt Nereus evenwel nog wat verder
in de eigen gelederen door te moeten grij-

pen voor de samenstelling van de Oude
Vier. De verschillende equipe-roeiers zijn
ofwel door de bondscoach uitgesloten van
deelname ofwel kiezen er zelf voor om
niet te starten met het oog op aankomende selecties. Ook de meer ervaren roeiers
uit de groep daar vlak onder zijn om uiteenlopende redenen dit jaar niet beschikbaar. Het lijkt er dus op dat Nereus een
beroep zal doen op roeiers uit de huidige
middengroep van recente ex-junioren en
talentvolle studentenroeiers. Deze groep
wist op de Heineken al een mooi resultaat
neer te zetten in de H2eDiv8+ waarbij ze
onder meer de Oude Acht van Skøll in de
overall ranking het nakijken gaven. Wat
daarbij opviel, is dat de boot als geheel erg
soepel roeide, waardoor de roeiers met
relatief magere ergoscores toch een hoge
bootsnelheid wisten te behalen. Bovendien zal het niet de eerste keer zijn dat een
debuut in het hoofdnummer van de Varsity de opmaat blijkt van een succesvolle
internationale carrière. Het zou dan ook
onverstandig zijn om dit verjongde Nereus
op voorhand af te schrijven, maar zij zullen
anders dan voorgaande jaren niet als favoriet de wedstrijd in gaan.

Triton is nu
collectief Joop
Zoetemelk.
Ondertøssen…
Skøll werd vorig jaar derde. Deze prestatie
bleef relatief onopgemerkt, maar was geen
toeval. De vereniging aan de Amsterdamse
Jan Vroegopsingel zit duidelijk in de lift.
Oud-junioren weten weer hun weg naar
Skøll te vinden en ook de eigen kweek zorgde de afgelopen jaren voor een brede middengroep aan zware roeiers. Met Guillaume
Krommenhoek en Jan van der Bij beschikt
Skøll over twee fysiek sterke talenten die
beiden de afgelopen seizoenen nadrukkelijk al bij de roeibond op de deur hebben
geklopt. Voormalig lichtgewicht Lennart
van Lierop heeft zich intussen tot een volwaardige zware sculler ontwikkeld en voor
de vierde plek konden de Amsterdammers
kiezen tussen ergometertalent Wibout
Rustenburg en lichtgewicht topskiffeur
Obbe Tibben. De kracht van Rustenburg
heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Op
papier heeft deze ploeg alles in zich om
zich nadrukkelijk in de strijd om de gouden blikken te kunnen mengen. De vraag
is echter of deze ploeg roeiend één geheel
vormt. Van Lierop en Krommenhoek hebben vorig jaar een succesvol seizoen samen
in een dubbelvier gevaren, maar verdere
gezamenlijke ervaringen zijn er nauwelijks
en het optreden van de ploeg in de Oude
Acht tijdens de Heineken was ook verre
van hoogstaand. Een goede prestatie zou
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daarom een flinke investering aan gezamenlijke trainingen vergen. Op de dag zelf
zal moeten blijken of Skøll deze investering
heeft willen doen en zo ja, wat het rendement daarvan is.
Een hoog-over-observatie
De andere verenigingen zijn eigenlijk niet
de moeite van een afzonderlijke bespreking waard. Natuurlijk kunnen we een
verhaal ophangen over het feit dat Njord
dit jaar maar liefst twee Algies aan boord
heeft of dat Mitchel Steenman sinds dit jaar
voor Willem III uitkomt en een comeback

betekent dit dat hun beste roeiers al jaren
niet meer de Varsity starten omdat ze er
weinig voor voelen om hun mindere verenigingsgenoten op sleeptouw te moeten
nemen. In de laatste jaren van een Olympische cyclus is er ook minder ruimte voor de
toproeiers die wel willen starten om dat te
doen. Dat leidt ertoe dat de deelnemerslijst
voor de ploegen van de andere verenigingen dan hierboven besproken weinig opzienbarende namen bevat.
In deze ontwikkelingen schuilt het gevaar
dat de Varsity op enig moment te ver af-
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zou Nereus vanwege deze concentratie van
talent waarschijnlijk een voordeel houden.
Dat zou echter nog altijd een betere situatie zijn dan die waarin toproeiers bij andere
verenigingen de Varsity massaal links laten
liggen. Hier is een duidelijke taak voor de
verenigingen zelf weggelegd.
Afronding
Al het gesomber in de vorige alinea’s neemt
niet weg dat er op de dag zelf ongetwijfeld volop moois te beleven zal zijn in het
hoofdnummer. Zeker in wat onstuimige
weersomstandigheden staat het Varsity-

VOORBESCHOUWING
DAMES VIER
tekst door
Frank van der Ploeg

colofon en voorwoord

De Dames Vier gaat haar derde levensjaar in. De
start was onrustig, de tweede versnelling vorig jaar
voortvarend, maar zal de strijd van de dames zich
kunnen ontplooien tot een waar juweel? De KNSRB
vindt van wel, en als liefhebbers van de Varsity duimen
wij mee. Maar het is op 7 april aan de verenigingen en
hun roeisters om deze droom tot waarheid te maken.
Wij kijken met u vooruit wie dat moeten gaan doen.

voor Skadi er dus definitief niet meer inzit
voor de vijfvoudig winnaar, maar dat soort
dingen zijn uiteindelijk niet zo boeiend.
Het algemene beeld dat uit het overzicht
van deelnemers opdoemt, is dat vrijwel
alle verenigingen inmiddels over een brede
middengroep van zware roeiers beschikken, maar dat er geen echte toppers tussen
zitten. Voor bepaalde verenigingen met
slechts enkele toproeiers in de gelederen

Titelpagina
H.t. praeses van Nereus Jort van Gennep
roeit samen met de broer van winnaar
Lex van den Herik de boot terug. Beeld
door Merijn Soeters
—
Deze pagina
Tone Wieten is de last man standing na
zijn eerste Varsityoverwinning. Beeld
door Ellen de Monchy
—
Volgende pagina
Nereus wint ook de tweede editie van de
Dames Vier. Beeld door Ellen de Monchy

drijft van het Nederlandse toproeien. We
zouden dan weer een situatie kunnen krijgen als in de jaren ‘80 - u weet wel, toen
Njord vijf keer op rij de Varsity won - toen
de echte roeitop (bijv. Rienks, Florijn, Göbel en Emke) zich hoofdzakelijk afzijdig
hield van de Varsity en de winnaars van het
hoofdnummer dus in zekere zin hooguit
als ‘best of the rest’ konden worden aangemerkt. In de huidige situatie profiteert
vooral Nereus vanwege haar brede subtopkader van de afwezigheid van de toproeiers
van andere verenigingen. Ook het feit dat
het merendeel van de getalenteerde junioren, voor zover zij niet in Amerika gaan
studeren en roeien, de keuze maakt om
voor Nereus te gaan roeien, zorgt ervoor
dat zij in het huidige krachtenveld een relatief sterke positie heeft ten opzichte van
de andere verenigingen. Zelfs als alle verenigingen daadwerkelijk elk jaar hun beste
roeiers aan de start zouden kunnen leggen,

water garant voor spectaculaire races met
soms totaal onverwachte uitkomsten. Voor
de KNSRB als geheel zijn de vooruitzichten
goed: naast de al besproken ploegen van
Triton en Nereus maken ook de ploegen van
Laga, Njord, Argo en - in iets mindere mate
- Aegir en Skadi nadrukkelijk kans om de
finale te halen. In het geval van Laga zou je
zelfs over een ‘dark horse’ voor een mooie
eindklassering kunnen spreken. Houd ook
een oogje in het zeil voor gekke toestanden
vanuit niet-KNSRB verenigingen zoals Theta en Vidar. Deze ploegen zitten stiekem vol
roeiend vermogen, mits hierin niet te diepe
kraters zijn geslagen door het recente carnavalsweekend. En tot slot: de Varsity zou
de Varsity niet zijn als de hierboven weergegeven voorspelling ook daadwerkelijk
zo zou uitkomen. Immers, niets is zeker tot
het kanonschot heeft geklonken. Met die
boodschap begroeten wij u graag op 7 april
in Houten. Tot dan! //

De gemene deler
De Oude Vier is een simpel nummer. 28
mannen die 7 stuurtjes meesleuren varen een
slordige 10 minuten zo hard mogelijk achteruit.
En aan het einde wint Nereus. De Dames Vier
is in die zin heel anders. 24 vrouwen trekken
een krappe 7 minuten als bouwvakkers aan
kunststof riemen. En aan het einde wint
Nereus. De vereniging uit de hoofdstad leverde
twee edities geleden direct een visitekaartje
af door een topploeg naar Houten af te
vaardigen. Ook vorig jaar werden dromen van
Varsitygoud buiten de ring vakkundig aan
scherven geslagen. Dit jaar ligt de taak bij een
nieuwe garde om de zegereeks voort te zetten.
Een maand geleden werd Cambridge op de
Thames nog vakkundig met klinkende cijfers
verslagen. Ook op de Heineken Roeitweekamp
gaven de dames hun visitiekaartje af. Al was
het gat met Laga wellicht kleiner dan men van
tevoren gehoopt had.
De uitdager
Laga is volgens ons ook meteen de gevaarlijkste uitdager. Waar de mannen de droom van
een prostituee op het biljart inmiddels voor
de lange termijn in de ijskast gezet lijken te
hebben, nemen de vrouwen uit Delft de Varsity nog wél bloedserieus. Wat voor beloning
hen in het vooruitzicht gesteld is bij een overwinning hebben wij niet weten te achterhalen.

Wel is de rentree van oud-president en nog
immer bondsroeister Laila Youssifou een teken
dat het Laga menens is. Met een gemiddelde
score op de ergometer van 6:52 zijn er sommige Oude Vieren die onzeker zullen worden
over hun mannelijkheid. Wij zetten ons geld in
ieder geval op een mooi gevecht tussen rood
en bordeauxrood.
De spijtoptant
Over rood gesproken, Aegir doet mee. Wie
dit een wat vreemde opmerking vindt, wordt
aangeraden onze voorbeschouwing van vorig
jaar nog eens na te lezen. De KNSRB had in
het kader van ‘geen gezeik, iedereen gelijk’
de ‘3-jaars-regel’ ook op de vrouwen toegepast. Dit betekende dat de no-show van de
Groningse dames na hun deelname in 2017
eigenlijk resulteerde in uitsluiting tot en met
2021. Omdat dit de kans op een bloeiend evenement danig zou verkleinen is men hier, vermoedelijk verstandig, op teruggekomen. Of
de dames dit om zullen kunnen zetten in een
finaleplaats of zelfs meer durven wij evenwel
niet te zeggen.
De rest
Het besluit om de dames niet te straffen voor
het afzien van deelname is in onze ogen verstandig. Het creëert echter ook onzekerheid.
Van de verenigingen die vorig jaar deelnamen

heeft een aantal pas op het allerlaatste moment besloten dit jaar ook een ploeg aan de
start te leggen. Triton moet haar toproeister
Monica Lanz missen, en heeft zich daarom
lang moeten bezinnen op de vraag of deelname de moeite waard is. Naar verluidt doet
in navolging van de knorrige buren dit jaar de
wedstrijdcommissaris zelf dan maar mee. Daar
staat tegenover dat verenigingen als Proteus,
Okeanos en Saurus ook hun opwachting gaan
maken in Houten. Die laatste doet sinds een
aantal jaar niet meer mee bij de mannen, en
is daarom extra welkom. En Okeanos heeft
een ploeg ingeschreven die kan wedijveren
met Laga op het gebied van ergometeren. Dit
omzetten in bootsnelheid op de golven van
het Amsterdam-Rijnkanaal is nog niet triviaal,
maar we willen ze maar even genoemd hebben.
De toekomst
De tijd zal leren wat het dames hoofdnummer
de Varsity te bieden heeft. Het is een uitgelezen kans voor verenigingen om hun dames een
podium te bieden, maar verenigingen hebben
daar soms moeite mee. Datzelfde geldt overigens bij de mannen. De grappen over Hendriks
en Langen ten spijt is de Varsity hen ook zonder overwinning van Triton enorm veel dank
verschuldigd. Zij staan symbool voor iets dat
veel andere verenigingen momenteel missen:
een geloof in de overwinning, maar ook de
overtuiging dat de Varsity een mogelijkheid is
om de verenigingsliefde te etaleren. De concentratie van talent in Amsterdam helpt niet,
maar met twee hoofdnummers is de kans op
succes buiten de A10 in ieder geval gegroeid.
Wij nodigen alle verenigingen, groot en klein,
goed en slecht, van Asopos tot Aegir, daarom
uit zich te mengen in de strijd.
En wij hopen u allen in grote getale langs, op
en in het water te zien op 7 april! //

8

Laagjes T-shirts
Het zweet druipt van het plafond op de menigte. Alles doet pijn en het is
naar adem happen als de mannen worden teruggestuurd in hun hoek na
het luiden van de bel. Het is de beurt aan de vrouwen een poging te doen.
De Zwanenzaal verandert in een kippenhok. De dames hebben laagjes
t-shirts aan, en dat is nodig want ze scheuren elkaar letterlijk de kleding
van het lijf. Voor de vrouwen is het moeilijker de kip te bereiken, maar
het vechten is niet minder fel. Sterker nog, bloed is duidelijk zichtbaar op
enkele witte shirts. De praeses van Njord geeft aan dat de kip iets lager
mag worden gehangen. Elke vereniging gaat naar zijn hoek. Er verschijnt
een trap.

Leiden, november 2002.
Het gezang is oorverdovend.
Voeten stampen op de vloer.
Balken kraken. Ik word
tegen de bar aangeduwd
door een man of vijftig.

Leidse Kip
&
Vliegende
Stuurtjes
tekst door Jaap Ploeger

Bekers water worden gestreept in het gezicht van mijn verenigingsgenoten. Een jongen met een lichtblauw jasje is op de bar geklommen. Met
een triomfantelijke kop maakt hij zich klaar voor de sprong. Net op tijd
wordt hij bij zijn das gepakt en naar beneden getrokken. Hij zakt door zijn
knieën en eindigt op de modderige vloer. Een emmer water vliegt over
de toch al doorweekte roeiers. De striemen van mijn das voel ik kloppen
in mijn nek. In de spaarzaam verlichte overvolle ruimte is het moeilijk
onderscheiden wie je vriend is en wie je vijand. Dan telt er iemand af.
Zo’n dertig roeiers zetten een scrum in. De lichtblauwen en de felroden
worden in een hoek geduwd. Er vliegt een stuurman door de lucht. Zijn
handen grijpen naar het doel dat toch nog een meter hoger hangt. Hij
verdwijnt achter de vijandelijke linies. Een klein offer voor de langzaam
ontdooiende diepvrieskip die op 3,5 meter hoogte aan een dik touw aan
een haak bungelt.

Beeld door Taco van der Eb
—
Deze pagina
Een stuur naar de kip werpen is een
beproefde tactiek.

Creatief rellen
Het is inmiddels meer dan twaalf jaren geleden dat de laatste LANS is
gehouden. Altijd begin november. Afhankelijk van je vereniging werd het
wedstrijdje tussen Aegir, Njord, Laga en Skadi anders genoemd: ANSL,
SNLA, NLSA. Voor ons als Aegirmannen en -vrouwen de eerste keer op
oorlogssterkte naar het Westen. Bij Njord streden de toekomstig wedstrijdroeiers tegen elkaar over zo’n 500 meter. De eerste kennismaking
met de onderlinge rivaliteit en mooie gekkigheid van de KNSRB-verenigingen. We vroegen ons in dat kader ook dikwijls af waarom Skadi meedeed. Aegir en Laga komen áltijd om creatief te rellen. De vlag van Laga
eindigde meestal in stukken. De bankstellen van Njord dreven halverwege de middag voorbij, tot groot ongenoegen van het bestuur. Op het dak
van het botenhuis komen lukte ook altijd wel een paar jonge honden.
Het coachen door ouderejaars beperkte zich niet tot roeien alleen. Dat
was maar één onderdeel van de dag. In de dichtgetimmerde Zwanenzaal
werd zo rond zonsondergang begonnen met het klapstuk, het zogeheten
‘kipzooien’ of ‘kipvechten’. Elke vereniging in een hoek. Njord bij de bar
met daarbovenop de vier praesides. Drooglegging van de deelnemers:
alleen water is toegestaan. Het veroveren van de kip betekent dat het
aankomende jaar de Varsity zal worden gewonnen.

Het Leids kippetje zou
een prostituée zijn, maar
waarom zij is geëvolueerd
tot een diepvrieskip blijft
een mysterie.
Een mistige historie
De historie achter de LANS is al even mistig als de ruimte waarin het
plaatsvindt. Er gaan verscheidene verhalen rond. Zo zou het een sport
van de bezoekende verenigingen geworden zijn om de
mascotte van Njord, de zwaan, de nek om te draaien. Dat
dierenwelzijnclubs het daar niet mee eens waren is evident.
Daarom zou het alternatief, een vastgeknoopte diepvrieskip, in het leven zijn geroepen. Heden ten dage zou dat op
evenzoveel afkeuring kunnen rekenen. En waarom eigenlijk de voorspelling dat de veroveraar van de kip de Varsity
wint? Er gaat ook een verhaal dat het Leidse Kippetje ooit
een schone dame was die veroverd moest worden. Of schone dame? Een vrouw van lichte zeden. Als zíj vervangen is
door een langzaam ontdooiend opgeknoopt stuk gevogelte
vraagt dat wel om wat meer uitleg.
Er is weinig tot niks over geschreven in de annalen. Lustrumboeken reppen met geen woord over de LANS. Laat staan
over de ontstaansgeschiedenis. Navraag bij oud-praeses
van Njord Efstradiades leert dat het verhaal van de zwaan
vooral een in de buitengebieden ontstane mythe moet zijn.
Het Leids kippetje zou een prostituée zijn, maar waarom
zij is geëvolueerd tot een diepvrieskip blijft een mysterie.
Dat ooit iemand als eerste een kip heeft opgehangen blijft
wel een geruststellende gedachte en is heerlijk absurd. De
oud-praeses weet alleen zeker dat het einde van de traditie
in 2006 ingeluid is. Een gewonde en een aankomende verbouwing maakten een einde aan het circus, tot opluchting
van Njord. Besturen van de andere verenigingen hebben in
de jaren daarna nog geprobeerd om de traditie in ere te
herstellen. Er is zelfs sprake van geweest dat Triton het over
zou nemen, of zo wil het verhaal.
Een lager doel
De trap verlaat de ruimte, het doel hangt iets lager. Al vrij
snel is het weer druk onder de kip. Vanaf de bar springt
iemand en weet zich vast te klampen aan de vogel. Een
gejuich uit de lichtblauwe hoek stijgt op. Het touw geeft
alleen niet mee. Ondersteboven en met zijn voeten tegen
het plafond probeert hij de kip los te rukken. De menigte
gaat uit elkaar en kijkt omhoog. Dan wordt er aan zijn broek
getrokken. Roeiers hangen aan zijn riem en worden op hun
beurt belaagd door Njordianen. De jongen houdt het niet
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en met de broek op de enkels landt hij met een doffe klap op de grond.
Gejuich uit de andere hoeken. De kip zwiert heen en weer. Tijd voor een
scrum uit de Aegirhoek. Trouw aan het wat onbehouwen karakter van
de Groningers wordt dit vrij ‘kip a-specifiek’ gedaan. Oftewel, inhaken,
aftellen en zo’n dertig Aegirroeiers rammen de hele ruimte door. Er verschijnen twee zware ballen die met een plankje een stuurman tevergeefs
lanceren richting de kip.
Alles is nat en het gestreepte meel zit tot in de onderbroek. De tactiek
voor de volgende scrum wordt besproken. Ik kijk vanuit de hoek naar de
zooiende vrouwen. Dan ineens hangt er een meisje met rode ster aan
de kip. Ze klemt zich vast. Aan haar benen wordt getrokken. Door de
Aegirdames om haar met kip en al naar beneden te krijgen, en door de
anderen om haar los te wrikken. Dan valt ze met een plof op de grond.
Op haar borst de kip. Even is het stil. Ze wordt opgetild in een kakofonie
aan gegil en geschreeuw. Dichter bij een Varsityoverwinning is Aegir deze
eeuw nooit gekomen.
Nostalgie
Dat het karakteristieke roeifeest niet meer bestaat is jammer. Maar het
gemis is misschien meer nostalgisch verlangen dan dat het in deze tijd
van mietoe, sosjolmedia en feeknoes op enige sympathie had kunnen rekenen. Eigenaardigheden van de KNSRB-verenigingen die de roeisport op
en langs het water kleur geven zijn het echter wel waard om te koesteren.
Pak dus langs de kant straks die kluit, en streep deze naar een nietsvermoedende Lagaaier of Skadinees. En laten we dan de wedstrijd van weleer levend houden in verhalen zodat toekomstige generaties weten dat er
ooit een samenzijn was, waarbij het winnen van de Varsity afhing van een
langzaam ontdooiende diepvrieskip. //
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BUUNK
WIL MEER
BRAVOURE
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Willem Buunk is voormalig president van de
KNSRB en oud-Argonaut. Hij woont in een stijlvol
gerenoveerde boerderij in het Gelderse Steenderen.
De originele details en bedstedes zijn bewaard
gebleven en in de gang hangen portretten van zijn
voorouders: mooi en met historisch besef.
waren in de jaren zestig live op televisie en ik

Studeren is niet vanzelfsprekend
Buunk is opgegroeid in het Gelderse Hoog-Keppel, zijn vader is ambtenaar en moeder is huisvrouw. Vanwege het aanwezige zwembad in
het dorp kan Buunk aardig zwemmen, maar
verder is hij niet sportief. Balsporten lijken sowieso geen verstandige keuze. Studeren was
in het gezin niet vanzelfsprekend, maar Buunk
start in 1988 aan een studie planologie in Wageningen. “Ik had het idee dat er twee zaken
bij studeren horen: het corps en roeien”, dus hij
wordt lid van Ceres en Argo.
Wedstrijdroeien is wat veel van het goede en
hij wordt regioroeier. Na anderhalf jaar fanatiek
roeien en een rol in de verbouwingscommissie
van het corps wordt Buunk gevraagd om voorzitter van Argo te worden. Hij is zeer vereerd
en stelt een jong bestuur samen. “Boze tongen
beweerden dat ik alleen ben gevraagd omdat
ik lid was”, maar dat doet hem nu, en toen,
weinig. “Ik stond naar verluidt ook op de lijst
om zitting te nemen in de senaat van Ceres,
maar Argo leek mij beter. Daar heb je naast het
studentikoze gebeuren ook nog het serieuzere
roeien. “Je gaat hier zoveel leren, meer dan in
je hele studie”, zeiden ouwe lullen vooraf tegen me.” En achteraf zal Buunk dit beamen.
Als voorzitter wil hij niet alleen op de winkel
passen maar ook een visie en beleid doorvoeren. Argo heeft met het korte Havenkanaal en
de gevaarlijke Rijn geen goed roeiwater tot
haar beschikking. Daarom moet zij sowieso
beter georganiseerd zijn dan andere vereni-

gingen om hetzelfde niveau te behalen. “Er
is een goede continuïteit in het Argo bestuur.
Er zijn externe adviseurs, er is met wisselende
frequentie een OVO (oud-voorzittersoverleg),
en ieder bestuur krijgt jaarlijks training van
oud-bestuursleden. Ik verzorg in deze reeks
nog steeds de training speech en communicatie.”
Speerpunten
Het bestuur Buunk formuleert een aantal
speerpunten voor een geslaagd jaar. Ten eerste
moet de Argo Sprint getransformeerd worden
naar de Internationale Argo Sprint. “De sprints

ging ervoor om opnieuw een aansprekend internationaal deelnemersveld aan te trekken.
Ondanks het harde werk van de Sprintcommissie werd het een grote sof. Er was geen enkele ploeg uit het buitenland. Dat waren wel
wat moeilijke gesprekken met de sponsors.”
Ten tweede moest het coachkader professionaliseren. “We hadden geluk met de komst
van twee oudere coaches. Oud-Lagaaier Jan
Warnaars kwam na zijn pensionering naar Argo
en Engelsman John Lake kwam in Wageningen
werken. Lake bracht een karrenvracht aan
roeikennis en ervaring uit Engeland mee. Die
man had overal ter wereld gewerkt en ging in
een ander land altijd als eerste een roeiclub
opzoeken. Hij was lid van Leander club, heeft
één van de blue teams gecoacht, en hij heeft

"Zelfgebreide
wollen truien en
brandnetelsoep
eten. Vreselijk!"
de basis gelegd voor de latere deelname en
overwinning van een Argoploeg op Henley.”
Tenslotte had Buunk nog een belangrijke visie
voor Argo: “Het moest hier minder knorrig worden. Er was geen historisch besef meer op de
vereniging. Het was allemaal hartstikke links.
Zelfgebreide wollen truien en brandnetelsoep
eten. Vreselijk! Ik vond dat corporale gewoon
mooi en dat ontbrak op Argo. De bravoure! Het
idee dat je staat te dansen op de vulkaan en
geen idee hebt wat er morgen gaat gebeuren.”
Groene jasjes
De zaal en de hoofdingang van de sociëteit van
Ceres waren verboden terrein voor de truidragende Argonauten. Het jaarlijkse Head-diner
en Varsityontbijt waren sinds lange tijd verhuisd naar de publiek toegankelijke mensa
van Ceres. En de Argonauten moesten naar
binnen via de zijingang. “Geen probleem vond
men toen op Argo, maar dat vond ik wel erg
treurig. Dus ik zette in op eten in de zaal. De
vijftig wedstrijdroeiers hebben toen snel groene jasjes bij elkaar gescharreld en samen met
het uitdelen van dassen was een traditie in ere
hersteld. Alleen de kroegleden vonden het allemaal wel erg stinken.” Buunk noemt het de
‘restauratie van tradities´. “Het mag allemaal
ook wel een beetje mooi zijn.”
In zijn bestuursjaar is Buunk 11 kilo aangekomen. Een onderwaterweging (“nauwkeuriger
bestaat niet”), toont aan dat licht roeien net
niet haalbaar is. Er komt een goede eerstejaars
zware acht waarin Buunk tijdens de trainingsperiode de slagpositie bezet. Bij de wedstrijden bezet hij de lastige boegplek. Hoogtepunten zijn de derde plek op de Head en een blik,

dieptepunten zijn zinken op de Varsity
en Martiniregatta. Het tweede roeijaar wordt gekenmerkt door de goede vriendschappen die binnen de vier
worden opgebouwd. Er wordt niets
gewonnen.

Na een bestuurs- en roeicarrière coacht Buunk
nog een aantal jaar. Een promotietraject in Nijmegen biedt uitkomst om nog een jaar uitstel
te krijgen van militaire dienst. Na dit jaar is een
diepe recessie aangetreden en staan oud-studiegenoten kaartjes te knippen in de schouwburg. Buunk besluit zijn promotie af te maken
en wordt in 1996 President van de KNSRB.
De Varsity moet weer gaaf worden
Buunk ziet met lede ogen de teloorgang van
de Varsity aan. In die tijd werd de Varsity eigenlijk alleen serieus genomen door de eerstejaars
achten en de Oude Vieren. “Toen hebben we
besloten dat de Varsity zo gaaf moet zijn dat
iedereen wil starten en iedereen hier wil winnen. De toekomst van de Varsity had toen ook
naar de verkeerde kant kunnen doorslaan. Het
niveau van de basisfaciliteiten liet nogal wat te
wensen over en moest in ieder geval omhoog.
Dit betekende warme douches, nieuwe vlotten
en een eerlijke tijdswaarneming.”
Daarnaast moest de Varsity haar potentie als
topevenement neerzetten. Samen met Sander
van der Marck en onder professionele begeleiding van strategieconsultant Gerdt Kernkamp
wordt een strategie bepaald. Er worden drie
scenariostudies gemaakt voor de toekomst
van de Varsity: het Boatrace scenario; een
scenario met de Varsity als universiteitsroeiwedstrijd; en het gekozen scenario waarin de
KNSRB een bredere basis krijgt. Het laatste
scenario houdt in dat de KNSRB naast de Varsity ook andere evenementen gaat organiseren
zoals de tweedejaars roeidag en de uitzending
van ouderejaarsachten naar Boston.

Roeien en politiek
Buunk wordt in 2007 lid van de gemeenteraad
in Utrecht voor de VVD. Hij krijgt in deze functie te maken met de Utrechtse roeiverenigingen en wil hen graag helpen, want hun roeiwater is erg slecht vanwege de grote drukte en
vele bruggen.
“Triton levert natuurlijk een grote prestatie
door een topevenement als de Varsity ieder
jaar te organiseren en te verbeteren. Maar
voor haar eigen faciliteiten heeft ze maar beperkt oog. Er werd eerst ingezet op een nieuwe roeibaan bij universiteitscampus de Uithof.
Maar dit is pal naast een natuurgebied en erg
ingewikkeld. Dit is volgens mij nooit realistisch geweest. Er zijn wel veel ideeën, maar
het ontbreekt de Utrechtse verengingen aan
slagkracht. Dat is raar, want door hun omvang
hebben ze wel investeringsvermogen. De roeiers zijn lange tijd veel te passief geweest, ik
snap dat niet. Ze leggen hun ideeën neer bij
de gemeente en universiteit, maar als er geen
daden komen wordt het stil.”

interview bernard janssen

colofon en voorwoord

tekst door
Michiel van der Horst

Zijn laatste prestatie in de gemeenteraad is dat
zijn motie over het Merwedekanaal als buitensportaccommodatie unaniem wordt aangenomen. De motie moet voorkomen dat nog meer
pleziervaart het roeien onmogelijk maakt.
Daarna vertrekt Buunk naar de Gelderse fusiegemeente Bronckhorst om hier wethouder te
worden. Hij is nog altijd actief bij Argo, nu in
de commissie ‘veilig recreatiewater’. Het doel:
om eindelijk fatsoenlijk roeiwater voor Argo te
realiseren. //
Beeld uit collectie Willem Buunk
—
Vorige pagina
Na de praktische busjes van vorige
Argobesturen koopt het bestuur Buunk
weer een mooie traditionele Amerikaanse
bestuursbak.
—
Deze pagina
Het enthousiaste bestuur Buunk. Buunk
voorop, leunend op het katheder.
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De bloei
De reactie van Bloemers werkt als een katalysator. Als de mannen
vol fascinatie naar het ruim 70 jaar oude Varsitygoud blijven staren
biedt Bloemers aan het misschien maar mee te nemen. Dat gaat natuurlijk te ver. De foto van Bloemers is de eerste die volgens een daarna terugkerend recept wordt gemaakt, en is van beiden nog steeds
de favoriet. Deze sessie legt ook meteen de grote verschillen tussen
jong en oud bloot. Op de vraag van Bloemers hoe het er nu voorstaat
bij het corps moeten de jongelingen bekennen dat ze beiden nooit lid
zijn geweest, en dat dat voor de meerderheid op Triton geldt.

Interview met Ben Kortman
en Robbe van der Mieden

Vóór alles het
Hoofdnummer
De roeiwereld kent meerdere archieven, naslagwerken en jubileumboeken. Soms met
een specifiek onderwerp, soms algemeen en
allesomvattend. Maar waar de historie van
Triton, als organisator van de oudste roeiwedstrijd van Nederland, wel nauwgezet is vastgelegd, is dat van de wedstrijd zelf lange tijd

Het begin
De mannen kennen elkaar van het lichte roeien bij Triton. Op een
barkruk na een selectietraining spreken Robbe en ‘blaataap’ Ben elkaar voor het eerst. Sindsdien gaat er naar eigen zeggen nauwelijks
een week voorbij waarin ze niet aan de koffie zitten. Dichter bij een
Varsityoverwinning dan het hebben van recorddeelnemer Harold
Langen als huisgenoot en het maken van foto’s van winnaars zijn de
mannen echter nooit gekomen.
Beiden zetten bij Triton ook de eerste stappen naar het werk dat ze
nu doen. Robbe: “Er was een heleboel beeldmateriaal beschikbaar,
maar niemand kon iets vinden. Ik maakte soms met een GoPro wat
beelden, en coaches vanaf de kant. Op een dag vroeg de introcommissie of ik een promofilmpje wilde maken. Door een rits aan bestaande beelden aan elkaar te hangen en een supercliché saxofoonmuziekje eronder te plakken, hadden we al heel wat.” Ben kan door
een blessure na het tweede jaar zelf niet meer roeien, maar trekt nog
veel op met zijn oude ploeg, en gaat om zijn tijd te doden maar fotograferen. Beiden hebben er ook tijd voor: Ben doet een te makkelijke
en Robbe even helemaal geen studie.

niet gebeurd. Tot nu. In een ruim drie kilogram
wegend gevaarte doorliepen Ben Kortman en
Robbe van der Mieden de geschiedenis van de
Varsity. Misschien nog wel bijzonderder: van
iedere naoorlogse editie spoorden zij winnaars op, en legden hen en hun verhaal vast
in tekst én (bewegend) beeld.

De verhalen
De beelden van Bloemers zijn prima bruikbaar voor een flyer of het
magazine, maar als het lukt om iemand van 1946 te vinden, dan
moet alles daarna toch ook nog kunnen? Het levert bij tijd en wijle
verhalen op die in een jongensboek thuishoren. Op de vraag of dit
zijn mooiste blik is antwoordt Eppo Vroom, stuurman van Nereus
uit 1953 dat dit zijn enige blik is. Sommigen hebben op de Varsity
letterlijk hun laatste halen gemaakt.
Het meest ontroerende verhaal komt volgens beiden uit de overwinning van Aegir uit 1956. Iedereen uit de ploeg lijkt overleden, of in
ieder geval onvindbaar. De mannen vrezen dat er een gat in de lijst
gaat vallen, tot via via blijkt dat Jan Derk Domela Nieuwenhuis, roeier uit deze vier, nog in leven is en in Denemarken woont. “Wij dachten: prima, dan vliegen we naar Denemarken. Maar hij bleek toevallig voor een verjaardag naar Nederland te komen.” De andere roeiers
zijn inderdaad al overleden, maar stuurman Adriaan Palmboom is
vermist: van hem ontbreekt al jaren ieder spoor. Willekeurig mensen met dezelfde naam opbellen levert een hoop vreemde gesprekken op, maar uiteindelijk neemt een vrouw op wiens man in de jaren
‘50 stuurman was in Groningen en inderdaad de Varsity gewonnen
heeft. Vanwege een hartinfarct ligt hij in een verzorgingstehuis,

De hulp
Hulp komt er ook vanuit de Koninklijke Begeer, de maker van de
gouden blikken. Contactpersoon Wido van der Hoorn komt met het
idee van een speciale editie met een Varsity blik in de voor- en achterkaft. Om dat mogelijk te maken wordt iemand gezocht die in de
kaft een perfect gat kan laten slaan. Philippe Hubèrt, een man die
zijn Fiat met ‘voiture’ aanduidt en als hij in het buitenland is ‘in den
vreemde verblijft’, kan dit regelen, en neemt ‘en passant’ de taak op
zich om de naam van de eigenaar van ieder van de 400 speciale edities erin te kalligraferen. En ook al zou je denken dat iedere roeier
graag grif geld betaalt voor een naslagwerk over de Varsity, de garantie van organisator KNSRB dat de heren niet persoonlijk failliet
zullen gaan, kan ook geen kwaad.
Het einde
Het boek moet (van Ben) voor de Kerst klaar zijn. Alle zeilen worden
bijgezet, er gaat meer dan genoeg mis, maar op 30 november vindt
het zijn weg naar de nieuwe eigenaren. Een week daarvoor ontvangt
Dirk Bloemers, inmiddels 98 jaar oud en de man om wie het allemaal begon, zijn exemplaar. Het is te zwaar voor hem om lange tijd
op schoot te houden. Omdat hij te
zwak is om naar de presentatie te
komen, gaat één van zijn dochters.
Halverwege het programma krijgt
ze een telefoontje dat het niet goed
gaat met Dirk. De oudste nog levende
winnaar van de Varsity draagt die titel op 1 december 2018 over aan verenigingsgenoot Wim Cornelis. Maar
de titel van 1946 blijft staan. Net als
alle anderen. //

Nereus

tekst door Roos Blaauwendraad & Frank van der Ploeg

Het idee is aanvankelijk om de winnaars in het tenue van hun vereniging vast te leggen. Hier wordt bij de eerste sessie direct van afgeweken. De mythe, de onaantastbaarheid, het grootse van een Varsity
winnaar gaat toch wat verloren als iemand die al bijna een eeuw de
aarde bewandelt zich in een strak roeipakje moet hijsen. Dan maar
in die andere studentenoutfit: jasje dasje in de verenigingskleuren.
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maar een reünie met een oud-ploeggenoot moet zeker kunnen. Op
de parkeerplaats kunnen Ben en Robbe de man van in de 80 moeilijk
bijhouden, omdat ze alle apparatuur meeslepen en hij ineens sneller
gaat lopen. De reünie toont aan hoe onbreekbaar sommige banden
zijn en hoe sterk de kameraadschap is.

Boek te bestellen via: www.vooralleshethoofdnummer.nl/winkel

Het plan
Het eerste plan voor een boek ontstaat bij het nadenken over een
stukje voor dit magazine. Het idee om de oudst nog levende winnaar
te spreken is voor Ben het begin. Archiefgek Johan ten Berg meent
dat dit Dirk Bloemers van, mooi toeval, Triton moet zijn. En dat dit,
mooi toeval, de Varsity van 1946 is geweest: de eerste Varsity na
de oorlog. Al gauw wordt duidelijk dat een stukje schrijven leuk is,
maar dat hier meer in zit. “En als ik een kutidee heb, bel ik altijd
eerst Robbe.”
Beiden zijn stellig: als je een businessplan gaat maken voor een roeiboek, ben je snel klaar. Rijk ga je er niet mee worden, en het maken
van plannen vertraagt sowieso. In plaats daarvan beginnen ze gewoon. In de schuur op de boerderij van de familie van Robbe wordt
een groot zwart doek opgehangen en de creatieve geesten krijgen de
vrije loop. Om een beeld te krijgen van het effect wordt een ezel van
stal gehaald om model te staan. “Dat beest dacht dat hij in een soort
zwart gat ging staan, hij was doodsbang. Hij heeft het hele doek ondergescheten.” Na het nemen van deze horde start de zoektocht naar
winnaars. Als originele aanleiding van het boek, maar ook vanwege
zijn potentieel beperkte resterende tijd, staat Dirk Bloemers op één.

Beeld door Ben Kortman
—
Vorige pagina
De titel wordt in de omslag
gepreegd.
—
Deze pagina
De namen van de eigenaars van de
speciale edities worden in het boek
geschreven.
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Inspireer met een goed verhaal
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• Speechwriting
• Visual Support
Rutger Mollee
(BF 94)

Huib Hudig
(BF 91)

Maurits Koster
(VR 89)

Speak to Inspire helpt om van je
presentatie een spannend verhaal
te maken en het met verve voor
te dragen. We geven training en
coaching, o.a. voor Heineken,
ABN AMRO, Loyens & Loeff en
Booking.com
“Speak to Inspire helped me to craft a
gripping story and bring it with passion”
- Jimmy Nelson, fotograaf en TED-spreker

interview bernard janssen
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SYBRAND
TREFFERS

Leven van de wind,
er zijn saaie mannen genoeg

tekst door Geert Cirkel en Olaf Neuteboom
Een rode Porsche staat te glimmen op de

Nee, zegt hij ons met een grijns. ‘Geleend van

parkeerplaats van het Berghotel op de chique

een roeimaat. Jammer dat het geen Volvo is.’

‘berg’ in Amersfoort. Een auto die op zich

En zo kennen we hem weer. Een zondagskind.

niet uitzonderlijk is in deze buurt. Maar dat

Levend van de wind. Geen gebaande paden.

Sybrand Treffers erin zit verbaast ons wel.

Een vrijgevochten bestaan. Velen kennen hem

Loterij gewonnen? Zakelijke klapper gemaakt?

als roeier, journalist, fotograaf, criticaster of

Toch gaan hechten aan aardse materie?

botentransporteur.

De jongen
Geboren in 1971 als zoon van een hoogleraar onderwijskunde groeide Treffers op in
het noorden van het land. Het liefst wilde
hij zeilen, maar dat vonden zijn ouders teveel gedoe. Het werd roeien bij De Hunze,
een club met nog steeds een speciale plek
in zijn hart. Het was een mooie tijd. De
grote jongens Adema en Hoekstra van
het nabijgelegen Aegir beleefden hun
roeisuccessen en werden bewonderd en
geïmiteerd door de jonge Sybrand en zijn
roeimaten. Eenmaal uit het zicht van de
De Hunze-loods gingen twee van de vier
scullriemen overboord en roeiden ze net
als Adema en Hoekstra, hun grote voorbeelden.
De jonge Sybrand ontging de studentenroeiers niet. Hij werd als veertienjarige
het jongste Aegir-lid ooit zodat hij een
‘zuivere’ Aegiracht kon sturen op de
traditionele Leer Ruderregatta, ook wel
bekend als de Bier & Bratwurst Regatta,
net over de grens. Het was een vroege introductie in de wondere wereld van het studentenroeien in al zijn diversiteit. Treffers
beschouwde dit als onbevangen scholier
van een afstandje. “Gyas was een ongeorganiseerde linkse bende met vredelievende mensen. Er was gratis thee, dus we
legden weleens aan. Aegir was het andere
uiterste, corporale rechtse aso’s met hun
eigen regels en normen.” De loop van de
geschiedenis heeft hem de waarde van de
corporale traditie geleerd: “Roeiers binnen
die verenigingen zetten zich in voor het
collectief, ook als dit ten koste gaat van
hun eigen individuele prestaties. Terwijl
uiteindelijk het opportunisme doorgaans
meer prevaleert bij minder traditionele
verenigingen.” De rode Porsche blijkt later
van een oud-Gyaslid te zijn.
De reiziger
Vrijheid is voor hem onlosmakelijk verbonden met levensgeluk. Maar wat is vrijheid?

Titelpagina
Boten vervoeren is een belangrijke taak
van Treffers. Beeld door Sybrand Treffers
—
Volgende pagina
Treffers op slag in een acht van RV Breda,
met Steenman op 7 achter hem. Beeld
door Ben Kortman”

Voor Treffers is ‘onderweg zijn’ de beste
benadering van vrijheid en daarmee is zijn
liefde voor de transportsector, en Volvo’s
in bijzonder, meteen verklaard. Zeezeilen geldt voor hem als de ultieme vrijheid:
“Als je op zee zeilt, dan is er niets, en dat
is uniek.” Als onderweg zijn je vrijheid is, is

"Nooit heeft
iemand mij zo
hard genaaid
als Rijn."
een huis een obstakel. In 2009 werden huis
en hypotheek ingeruild voor een zeiljacht
en sindsdien leidt hij een nomadenbestaan.
Tot grote tevredenheid. Nu aangemeerd in
Zierikzee en dat kan zomaar over een paar
weken een andere plek zijn. Het zeiljacht
geeft hem de vrijheid en flexibiliteit die hij
zoekt. Zo steekt hij soms de Noordzee over
om even thee te drinken in Engeland. Ook
zeilde hij al drie keer de Atlantische Oceaan over.

jaren daarna vastgelegd op de foto’s. Het leverde financieel weinig op, maar het bood
de mogelijkheid te reizen en de grote mondiale toernooien bij te wonen. Meer dan een
hobby was het niet, er moest meer geld bij
dan het opleverde. De foto’s en soms prikkelende bijbehorende artikelen werden gepubliceerd op de nog altijd populaire
website NLroei. Bij het publiceren van
de foto’s viel op dat sommige enorm
veel hits opleverden. Webmaster Joris Trooster keek dan weleens waar
die vandaan kwamen. “Dan bleken
er bijvoorbeeld 30.000 hits via een
homosite te komen.”
De transporteur
Treffers was al sinds 1994 beroepschauffeur. Hij startte op zijn 23e bij
transportbedrijf NIAT (´Niet Iedere
Avond Thuis´) van Rijn Nap en vervoerde goederen door heel Europa.
Cacaobonen van Amsterdam naar
Parijs, autobumpers van Zweden naar
Nederland, computeronderdelen naar Berlijn. Hij was een ‘springer’, zoals dat heet.
Iemand die geen eigen truck heeft, maar
steeds op een andere truck zit. De stap
naar botentransport lag voor de hand. Een
mooie combinatie van beroepsvervoer en
de roeiwereld.

Is er dan geen enkele vastigheid in het leven van Treffers? Toch wel. Een spontane roeitraining met Albert Steenman in
2003, terwijl hij alleen maar een set riemen
kwam afleveren, was het startpunt van een
bijzondere vriendschap tussen Treffers en
de (welbekende) roeifamilie, door Treffers
ook wel zijn pleegvrienden genoemd. Bij
hen vond Treffers een vaste plek aan land
waar hij altijd welkom is, een postbus, een
wasmachine en een twee-zonder-vriend.
“De boot en de familie Steenman zijn zo af
en toe mijn redding”, zegt hij dan ook.

Dat botentransport was in die tijd in handen van Cas en Cees Meeuwisse. Met roestige aanhangers reden ze heel Europa door.
Dat ging al wat minder dan voorheen. Cees
volgde zijn vader op maar bleek niet in staat
op betrouwbare wijze de zaak voort te zetten. Botenwagens werden niet opgehaald
en verenigingen werden aan het lijntje gehouden. Kortom: Cas Meeuwisse kon wel
een extra man gebruiken en vroeg Treffers in 2003 om mee te gaan naar Luzern,
al dacht hij dat die jongen onmogelijk een
truck kon besturen. Snel groeide Treffers’
rol binnen de onderneming. Maar de bedrijfsvoering bleef niet op orde. Onderweg
tankte Treffers vaak op eigen kosten uit
plichtsbesef naar de roeiers toe.

De fotograaf
In 1999 begon Treffers met het maken van
roeifoto’s. Generaties roeiers werden in de

De vordering op Meeuwisse werd steeds
groter en toen faillissement dreigde ruilde
Treffers de vordering voor ‘de oude meuk’:

twee botenwagens en twee vrachtauto’s om
ze te trekken. Zo nam Treffers in 2006 het
botentransport van Meeuwisse over onder
de vlag van het eerdergenoemde NIAT. In
het begin ging deze samenwerking met
NIAT prima, maar langzaam ging het mis.
Zakelijke meningsverschillen (Nap wilde
onder andere hogere prijzen rekenen aan
die rijke roeiers) en het gebrek aan een
degelijke zakelijke constructie vormden
de aanleiding tot een pijnlijke breuk tussen Nap en Treffers. Binnen een jaar na de
breuk verkocht Nap zijn hele bedrijf. En zo
kwam het materieel bij Gerard Wervers
van DeWiDo (´De Winter Door´) terecht
die tot op de dag van vandaag botentransporten verzorgt naast Treffers. Treffers had
nog van alles tegoed van Nap, maar stond
met lege handen. Hij werkte zo naar eigen
zeggen twee jaar voor niets: “Nooit heeft iemand mij zo hard genaaid als Rijn.”
De criticaster
“Ik heb zeker 1000 artikelen over roeien
geschreven, en ook heel veel dingen heb
ik niet geschreven. Over die zaken, onder
meer ‘metoo-gevallen’, heb ik wel gesproken met bobo’s, maar daar kon je het beter
niet over hebben.” Achter de mening van
Treffers zit vaak een heel verhaal, wil hij
maar zeggen. Hij wil vooral zaken, die naar
zijn idee niet in de haak zijn, aan de kaak
stellen. En ja, dat levert hem de naam van
criticaster op.
“Er zijn nogal wat mensen voor wie het
uitkwam dat ik negatief zou zijn. Michiel
Jonkman, om lekker populair over roeien
te kunnen gaan berichten bij NLroei. Merijn Soeters, die mij graag zag verdwijnen
uit het foto-wereldje en roeiers die het werkelijk niet trokken dat ik berichtte over de
verliezers, zilverenmedaillewinnaars of
buitenlandse roeiers of ploegen. Het moest
in de ogen van de toproeiers over ‘De Winnaar’ gaan. Wat misschien nog wel het
meeste heeft bijgedragen is het feit dat ik
niet schreef over roeiers als helden. Wenselijke shit deed het goed. Tja, niet zo mijn
ding.”
“Daarnaast kwam nog, maar dat had ik
toen nog niet door, dat we in de inhoudsloze periode van de mensheid beland waren. Objectiviteit telde niet. RoeiNed kwam
via TopRow, en Roeien.nl kwam met propaganda van de KNRB. Ik heb ook een
keer die idiote persprijs van de KNRB geweigerd, omdat die ook staat voor ‘meest
positieve berichtgeving over roeien’. Geef

die prijs liever aan een roeier. Daarnaast
worden er overal allerlei ´eigenbelangetjes´ gediend. Dat komt natuurlijk overal
voor, maar mensen in het roeiwereldje
doen juist alsof ze alleen maar goed doen
en alles natuurlijk voor de sport of de club
doen.”
Een paar voorbeelden: René Mijnders ziet
hij als een heel goede coach, maar als een
minder goede organisator. “Moet je hem
dan technisch directeur maken?” vraagt
hij retorisch. “Mijnders is heilig, omdat hij
een gouden medaille heeft behaald. Nou,
het heeft niet zo heel veel gescheeld en hij
was weggestuurd als coach van de Holland
Acht, dus dan had hij die status helemaal
niet gehad.”
Ook over andere voormalig bondscoaches
is hij kritisch: “Ze gaan failliet als ze niet
meer coachen.” Oftewel: ze kunnen niets
anders, is zijn stelling. “Dat maakt het dus
onmogelijk ontspannen in je werk als trainer te staan. Dat soort zaken zitten achter
een mening. Ik vind het niet zomaar. Alleen
mag je het vooral niet zeggen of schrijven.”
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De toekomst
De afgelopen jaren heeft Treffers gewerkt
voor een tankerrederij waar hij vrachten
plande. Puzzelen hoe de boten het meest
efficiënt ingedeeld konden worden. Daar
was hij goed in. En hij begrijpt zowel de
schipper als de klant, net zoals vrachtwagenchauffeurs en roeiers. Dat scheelt
en schijnt een zeldzame kwaliteit te zijn.
Misschien gaat hij nog wel een keer varen
als schipper op de binnenvaart of de grote
vaart.
Met het roeien blijft hij een innige band
houden. Wat begon bij De Hunze en als
stuurman bij de G.S.R. Aegir werd tijdens
zijn studententijd een blauwe maandag op
de A.U.S.R. Orca. Na schrijven, fotograferen
en boten transporteren werd het uiteindelijk weer zelf roeien bij R.V. Breda. En afgelopen jaar op het WK coastal rowing. De
dubbeltwee met Steenman is ondertussen
een twee zonder geworden, net als vroeger.
Maar nooit meer heeft hij zo’n gevoel gehad
als bij De Hunze. De verbondenheid van
toen was toch het mooiste wat er voor hem
is geweest in het roeien. //

interview bernard janssen

colofon en voorwoord
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“Plezier is altijd het
belangrijkste geweest”
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tekst door Roos Blaauwendraad

Een mooi verhaal is het Bosbaanrecord dat hij in de twee-zonder heeft
gevaren met Van der Kwaak. De heren worden gecoacht door de ervaren
Jan Jakob Hoetjer. Hem valt het op dat hij toch wel erg snelle tussentijden
klokt tijdens de training. “Hij vertelde ons: jullie kunnen een record varen.
Dat wilden we wel natuurlijk. Toen zijn we naar de ALV geweest om nieuwe riemen te vragen. We kregen de riemen, en zoals beloofd voeren we
het record: 6:48.” Om die reden is op Aegir een twee-zonder vernoemd
naar dit duo. Ze sporten nog steeds regelmatig samen.

Midden in het centrum van Gouda staat een oud fabrieksgebouw dat
volledig is opgeknapt tot een hoog en ruim woonhuis. Het is de woning van voormalig lichte roeier Marc Wissing. Hij kwam in ’86 aan
op Aegir voor een tien jaar durende roeicarrière en voert al sinds jaar
en dag de blikkenlijst aan. Dat vindt hij zelf niet zo’n prestatie. “Als
je maar lang genoeg roeit, verzamel je wel een aantal blikken.” Het
is een typerende uitspraak voor de bescheiden sporter, die ook vol
ongeloof op ons interviewverzoek reageerde. Hij had toch immers
nooit de Oude Vier gewonnen?
Van de Achterhoek naar het noorden
De van oorsprong Achterhoekse jongen komt niet uit een sportief nest.
“Ik heb mijn eerste studiejaar zelfs niet eens geroeid. Ik was namelijk de
eerste die ging studeren uit mijn familie, dus dat moest ik eerst maar
even aankijken.” De keuze voor Groningen is dan ook een bewuste: niet
meteen naar dat grote Amsterdam, maar richting het meer provinciale
hoge noorden. Na een jaartje wennen kiest hij alsnog voor het roeien en
al snel raakt hij gecharmeerd door de sport. “Ik vond het gewoon vooral
leuk. Plezier is voor mij altijd het belangrijkste geweest.”

Deze pagina
Beeld uit collectie Marc Wissing
—
Volgende pagina
Wissing in actie bij Viking met Sven
Querngester. Beeld door Gertjan Miedema

De lichte sectie bij Aegir stelt indertijd weinig voor, maar toch doet hun
eerstejaarsacht het bijzonder goed. Ze trekken vijf blikken en zes van
de acht roeiers stromen door naar de middengroep. Wissing herinnert
zich vooral nog hoe geïnspireerd ze raakten door de coaches: “Achteraf
gezien ben ik wel verder gekomen dan zij, maar dit waren mensen die
naar Luzern waren geweest of een NK-titel hadden. Dat was voor een
eerstejaars vooral gewoon ontzettend gaaf, we keken er echt tegenop.”
Uiteindelijk roeit hij in zijn vijfde jaar zelfs nog met ploeggenoot Max van
der Kwaak uit die acht.

“De afstand van
Amsterdam naar
Groningen is iets
verder dan de afstand
van Groningen naar
Amsterdam.”

Hardlopen is nu zijn sport. Om het niveau nog wat op te schroeven, wordt
Wissing – inmiddels terug in Nederland – in 2012 lid van de plaatselijke
atletiekvereniging. “Ik werd steeds sneller en sneller. In 2017 liep ik op
48-jarige leeftijd mijn eerste marathon in 3:08 uur, mijn tweede marathon haalde ik daar vier minuten vanaf.” Op de vraag of hij al onder de
magische grens van drie uur is gedoken, komt een verrassend antwoord:
“Dat zou binnenkort gebeuren op de marathon van Rotterdam (zondag 7
april a.s., de dag van de Varsity, red.), maar ik heb een skiongelukje gehad.
Anderhalve week geleden alweer, maar ik ben pas hier naar de huisarts
gegaan. Ik dacht wel meteen: hee, dit is wel een harde val. Ik blijk vijf ribben te hebben gebroken, waarvan eentje op meerdere plekken. Nu heb ik
zware pijnstilling. Ik moet eerlijk zeggen: het deed ook wel echt behoorlijk
zeer. Hardlopen is te pijnlijk nu. Dus ik zit even op de mountainbike.”

Nereus

Op naar het westen
“In mijn zevende jaar wilde de bondscoach een lichte acht maken voor
het WK in Indianapolis van ’94. Het hogere doel was het formeren van
een goede vier-zonder op de Olympische Spelen van ’96. In de aanloop
naar Indianapolis hadden we een Aegir-viertje. Daarmee zijn we Nederlands Kampioen geworden, daar waren we als verenigingsploeg heel trots
op, en we mochten ook in die opstelling naar Luzern. Met dezelfde vier
voeren we finale op de Varsity. Dat was echt een bijzondere ervaring.”
De lichte acht heeft goede papieren voor Indianapolis: nog in Nederland
varen ze op de Bosbaan een record van 5:39. Uiteindelijk wordt de acht
op het WK vierde, na bijna de hele race op een bronzen koers te hebben
gelegen.

schaal waar ik weleens op ging staan. Ik wilde af en toe even weten hoe
erg de schade was. Na een tijdje kwam ik erachter dat die weegschaal
tien kilo te weinig aangaf. Ik dacht al een poos: 90 kilo, dat valt wel mee
toch? Maar ik bleek dus inmiddels 100 kilo te wegen.” Na deze constatering begint Wissing langzaamaan weer te bewegen. Zijn liefde voor het
roeien wordt herboren in Denemarken, waar hij met zijn gezin heen verhuist voor werk. “Ik mocht meedoen in de clubacht, op voorwaarde van
wekelijks vier keer trainen. Toen kreeg ik de smaak echt te pakken en ben
ik ook de waarde van sport gaan herontdekken. Ik ging van vier naar vijf
naar zes keer trainen en nu sport ik al jarenlang elke dag.”

Wissing lag goed op schema voor de marathon. “In februari liep ik een
wedstrijd in Schoorl over 30 kilometer, m’n tijd was 2:01 uur. Ik had eigenlijk onder de twee uur gewild, maar door het hoogteverschil in de duinen
heb ik wat vertraging opgelopen.” Door zijn fysieke ongemak moeten de
doelen nu even worden bijgesteld. Gelukkig is er een nieuwe stip op de
horizon: een snelle vijf kilometer, in 17 minuten, op de baan in Gouda
tijdens het NK voor veteranen. “Ik verwacht binnen een maandje wel weer
volledig te kunnen rennen. Dan ga ik me voorbereiden voor die vijf kilometer in mei. Weer even heel wat anders.” //

Na een afgeronde studie Economie lonkt het westen, zoals hij dat zelf
noemt. In zijn achtste jaar verhuist Wissing naar Amsterdam voor het fulltime roeileven, dat hij wel nog even combineert met een baan als junior
controller. “De afstand van Amsterdam naar Groningen is iets verder dan
de afstand van Groningen naar Amsterdam. Een wedstrijd op de Bosbaan
is nou eenmaal makkelijker dan de Hel.” Een probleem waar verenigingen
in de uithoeken van het land mee kampen: het is bij een vereniging als
Aegir toch echt lastiger om een goede groep op te bouwen en je bent
afhankelijker van beschikbare coaches, meent Wissing.
Van de acht van Indianapolis wordt uiteindelijk geselecteerd naar een
vier, die – door het mislopen van kwalificatie op de WK in 1995 – moet
aantreden bij het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van 1996. Waar
Wissing in 1995 nog in de twee-zonder zit en dus reserve van de vier is,
wordt hij een jaar later wel ingezet voor het OKT. Weer blijft kwalificatie
uit. “Het is ons helaas niet gelukt. Dat was een beetje zuur. We zijn toen
nog wel naar Henley en het WK geweest met de acht.” Weifelend voegt hij
toe: “Dat was een redelijk einde van het jaar. Maar niet wat we gehoopt
hadden.” Het jaar daarna kiest Wissing voor een traject van aftrainen.
Roeien wordt hardlopen
Na het roeien komt het sporten op een lager pitje te staan en op een zeker moment vliegen de kilo’s eraan. “Mijn vrouw en ik hadden een weeg-

Tekst door Bob Meijer
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gebroeders Muda's (geheel links)
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“Geestdodende trainingen,
die moet je vermijden”
tekst door Tjerk Gualthérie van Weezel

colofon en voorwoord

Ploeggenoten met wie Mitchel Steenman voor Skadi van 2006 tot en met
2010 vijf keer achtereen de Varsity won, slijten hun dagen inmiddels in
de behandelkamer of met ontsmette handen in de OK. Maar Steenman
kan het roeien nog altijd niet laten. 34 is hij nu. En hoewel hij afgelopen
twee zomers niet deelnam aan een WK of Olympisch toernooi, is hij
vastberaden om komende zomer weer aan de top te staan.

Zo mag het niet eindigen, dacht Steenman
al snel na de mislukte van zijn derde Spelen
in Rio. Met de schuine wind van achter kregen Roel Braas en hij hun boot niet onder
controle en verlieten het toernooi roemloos
na de halve finale. Outsiders voor een medaille, werden zij van tevoren genoemd.
Die medaille heeft hij, ondanks drie olympiades, nog steeds niet. In Tokio wil hij er
dus nog een keer bij zijn.

“De laatste jaren zie je dat ook wel terug in
de trainingsschema’s van de bond. Daarin
staan alternatieve trainingen opgenomen.
Veel roeiers stappen dan op de Wattbike
in het trainingscentrum langs de Bosbaan.
Maar dat is natuurlijk a bijna even geestdodend. Op de fiets kom je nog eens ergens en
je kunt het bovendien doen met anderen
dan de mensen met wie ik al elke dag in de
boot zit.’

Belangrijker dan de zucht naar het podium,
is toch wel zijn liefde voor het leven als topsporter, zegt Steenman op de bank van zijn
huis, op nog geen twee minuten fietsen van
de Bosbaan. In de vensterbank staan twee
bierpullen, die nonchalant zijn volgestort
met blikken. In de hal hangen roeifoto’s.
Vlak voor de ingang van de kamer het achterwiel van een mountainbike en een tijdritfiets neemt een zijkamertje in beslag.
Steenman: “Ik vind het nog steeds veel te
leuk om elke dag buiten te spelen.”

Ben je daarom ook gaan mountainbiken?
“Toen ik met Rogier Blink roeide, fietsten
we al vaak als alternatieve training op de
weg. En in 2015 werd ik gevraagd door de
CEO van Ekoplaza, de ecologische supermarkt die Janneke en mij sponsort, of ik
niet met hem wilde deelnemen aan Cape
Epic, een achtdaagse tocht door Zuid-Afrika. Ik ben toen als training elk weekend
gaan mountainbiken. Dat is echt een hele
goede manier om kilometers te maken, je
moet je zo concentreren dat er binnen notime drie uur voorbij is. De Cape Epic was
helemaal geweldig. Zuid-Afrika is zo mooi.
Op een gegeven moment waren we aan het
rijden en staken er voor onze neus giraffen
over. Sindsdien heb ik verschillende tochten gemaakt. Ook met Janneke. Het heeft
ook risico’s natuurlijk. In 2017 heb ik mijn
pols gebroken, wat uiteindelijk wel mijn
roeiseizoen heeft gekost.”

Dat buitenspelen blijft bij Steenman niet alleen beperkt tot baantjes trekken op de grote roeibanen van de wereld. Afgelopen jaren
nam hij een aantal keer deel aan meerdaagse mountainbikekoersen. Dit najaar werd
hij in Canada wereldkampioen coastal rowing, samen met zijn zwager Julien Bahain
en in de mixed twee met zijn vriendin Janneke van der Meulen. Hij won de Paul Veenemans Prijs (PVP) waarbij hij indruk maakte op de onderdelen schaatsen en fietsen.
En in de wintermaanden die volgden pakte
hij regelmatig een schaatsmarathon mee.
En passant zeilde hij samen met zijn vader
naar een derde plaats bij het Rondje Texel in
de spectaculaire Nacra-F20 catamaran.
Probeer je in al die sporten de top te bereiken?
“Nee. Roeien blijft het hoofddoel, ik zit bijna elke dag in de boot. Maar als je technisch
goed wilt roeien moet je fris en fit zijn. Trainingen van 20 kilometer in de roeiboot
worden op een gegeven moment erg saai.
Als je dat te vaak doet word je volgens mij
niet beter. Ik althans niet.

Is dat coastal rowing ook een alternatieve
training?
“Daar ben ik op gekomen dankzij mijn zus
Katie. Die woont tegenwoordig samen met
Julien in Victoria, Canada. Hun huis staat
op een eilandje direct aan de kust. Een perfecte plek om op zee te roeien. Zij hebben
afgelopen zomer het WK coastal rowing
daar georganiseerd. Dus zijn Janneke en ik
gegaan om hen te helpen en mee te doen.
Het was helemaal top, overal zeehonden en
prachtige bergen. Leuk aan coastal rowing
is ook dat er meer tactiek bij komt kijken.
Door weer en stroming en doordat je met
alle boten in een groep vertrekt richting de
keerboei. Onderweg is alles toegestaan in

het gevecht om de snelste lijn. Dat kan er
hard aan toe gaan.”
En dat schaatsen?
“Voordat ik ging roeien heb ik als kind een
jaar of vier fanatiek geschaatst. Om me voor
te bereiden op de PVP ben ik begin van het
schaatsseizoen een paar marathons gaan
schaatsen. Dat beviel zo goed dat ik ermee
door ben gegaan. Ik doe mee in een soort
regiocompetitie, waar veel neo-senioren
in schaatsen. Zeg maar senior B. Die gasten schaatsen echt beter dan ik. Maar het
is me uiteindelijk twee keer gelukt om de
race helemaal uit te rijden. Je bent dan een
half uur tot veertig minuten super intensief
bezig. Met allemaal tempoversnellingen,
en verzuurde poten. Het is dus een perfecte training. Ik heb er laatst nog één gedaan
de avond nadat ik op de Winterwedstrijden
al twee-zonder en vier-met had geroeid (en
gewonnen in baanrecords, red.). Dat ging
overigens voor geen meter.”
En dan ben je dus als derde gefinisht bij het
rondje Texel in de Nacra F20.
“Dat klinkt iets cooler dan het is. Mijn vader
en ik varen op een boot met draagvleugels.
Van de 300 boten daar waren er daar maar
vijf van. Die zijn een stuk sneller dan een
standaard catamaran. Ons record staat op
58 kilometer per uur. Dat zeilen is meer een
hobby. Maar het is intussen natuurlijk ook
behoorlijk zwaar in die trapeze. Super goed
voor je core. Nu we richting het roeiseizoen
gaan, houdt het zeilen wel een beetje op.
Maar ik hoop in oktober weer aan een paar
wedstrijden mee te doen.”
De komende maanden moet blijken of al
deze alternatieve trainingen ook een beetje succes hebben gehad. Vooralsnog zit je
niet in de selectie.
“Nee. Ik roei met Roel van Broekhuizen in
de twee-zonder. Dat gaat op zich lekker,
maar we hebben voorafgaand aan de bondstrial in januari een aanvaring gehad. Boot
kapot en mijn rug was geblesseerd. Dus
daar hebben we ons niet kunnen meten en
we zijn buiten de selectie van de acht gevallen. Het doel is nu om in een ander nummer
met het ANRT op de WK te komen, de twee
of de vier. Die selecties lopen nog. Voor
2020 is het doel nog steeds de prioriteitsboot. Vooralsnog is dat de acht, maar het
zou mij niet verbazen als het uiteindelijk de
vier wordt. Ik denk dat daar de beste kansen liggen.” //
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Naast roeien is Steenman ook
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Skadi op weg naar de vierde
overwinning op rij in 2009.
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Ver van Varsityvetes:
de Hendriks in Houten
tekst door Laurens Dokter en Pieta Vis

Arne, de jongste van de twee, stortte zich na zijn lichtepikkentijd (waarin
hij onder meer Nederlands kampioen werd in de LSB4-) op het coachen
en is momenteel profcoach van Euros en technisch directeur bij Argo. Kaj,
sinds jaar en dag bondsroeier, behoort momenteel tot de selectie van de
Holland Acht en roeit daarnaast al meer dan een decennium voor Triton,
waar hij dit jaar voor de achtste keer in
hoofdnummer roeit. Twee broers die zich
beiden op hun eigen manier op het roeien
hebben gestort en daarbij een voorliefde
voor de Varsity hebben ontwikkeld. Twee
broers ook die zich daarbij niet te veel
bezighouden met ‘de ander’ en onderling
nauwelijks rivaliteit kennen. Twee broers
die elkaar het succes gunnen, maar elkaar
daar niet op af zullen rekenen. “Als Kaj zijn
woord niet nakomt en stopt voor hij de Varsity heeft gewonnen, kan hij
toch wel terugblikken op een mooie carrière.”

sche Spelen van Londen (2012, vijfde in de Holland Vier, red.) en de WK in
Amsterdam (2014, achtste in de Holland Acht, red.) was zij wel aanwezig,
terwijl ze op de WK van 2013 in Chengju (wereldkampioen in de vier-zonder, red.) en tijdens de Spelen van Rio in 2016 (brons in de Holland Acht,
red.) ontbrak. Ik ben niet bijgelovig, maar op dit niveau wordt het in de
details beslist. Ik check bij belangrijke wedstrijden ook net wat vaker of
mijn dol wel echt dicht zit, al weet ik dat dat zo is. Ik geloof dan ook niet
dat de aanwezigheid van mijn moeder echt van invloed is, al had ik het
geen prettig idee gevonden dat zij in haar eentje in Rio zou zijn geweest.
Dat had me afgeleid.”
Grote roeiers, kleine harten
De uitspraak lijkt tekenend voor het karakter van de oudste van de twee broers. Geen
stoerdoenerij, maar een zorgzame zoon die
trouw is aan zijn principes. Eenzelfde soort
trouw legt hij aan de dag bij Triton. “Ik heb
zoveel kansen gekregen van Triton, dat ik
het mooi zou vinden om iets terug te geven.” Zijn uitspraak uit 2011 (“Ik stop niet
met roeien voordat ik voor Triton de Varsity
heb gewonnen”) achtervolgt hem weliswaar, maar hij heeft dit niet nodig
als stok achter de deur. Hij is erop gebrand Triton de winst in het hoofdnummer te bezorgen. “Er zijn meer jongens die met Olympische medailles
naar huis gaan, dan dat er gouden blikken naar Utrecht worden gebracht”,
stelt de boomlange stuurboorder, die echter niet koste wat kost wil winnen. Intrinsieke motivatie is voor Kaj van groot belang en als hij hoort dat
boze tongen beweren dat zijn collegegeld wordt betaald door Triton, valt
zijn mond dan ook open van verbazing. Winnen doe je op eigen kracht,
én met je eigen vereniging. “Boudewijn Roëll (bondsroeier van Asopos,
red.) heeft weleens aangeboden om voor ons te starten, maar ik wil alleen
winnen met echte Tritonezen.”

“Broers voelen elkaar
goed aan, dan maakt het
niet uit dat de ene licht is
en de ander zwaar”

De Varsitykoorts die sterk opliep toen wij langs Houten reden, daalt
gek genoeg op het moment dat we Triton binnenkomen. ‘Vóór alles
het Hoofdnummer’ valt natuurlijk direct te lezen, maar verder wijst
niets erop dat Triton na twee opeenvolgende tweede plaatsen en 52
jaar droogstand weer het Hoofdnummer wil gaan winnen. Dat verandert
enigszins op het moment dat de jongste van de gebroeders Hendriks
binnenstapt. Twee enorme Tupperware dozen met in de ene rijst en in de
andere gehakt en groente verraden dat er een roeier in aantocht is. Even
later schuift Kaj aan en begint als eerste te eten. Met anciënniteit heeft
dat niets van doen, “Kaj heeft net geroeid en ik niet”.
Het zit ‘m in de genen
Met een talent voor het roeien dan wel het coachen, lijkt het aannemelijk
dat dat de broers het virus van een familielid hebben opgepikt. Het tegendeel blijkt waar. Kaj kwam met roeien in aanraking door een vriendin
die bij Triton competitie roeide. Toen hij besloot geneeskunde te gaan
studeren en bij toeval op een ergometer ging zitten, werd snel duidelijk
dat Triton aan hem een buitengewone roeier zou hebben. Arne bewandelde een ander pad. Na een niet onverdienstelijke carrière bij Thêta
besloot hij het over een andere boeg te gooien en te gaan coachen; eerst
bij Thêta, daarna bij Euros en Argo.
De twee mannen hebben ondanks hun gezamenlijke interesse in het
roeien nooit samen een wedstrijd gestart. Hun avonturen in de boot
bleven beperkt tot een training in een twee zonder, die hen verrassend
gemakkelijk af ging. “We stapten in en voeren weg”, aldus Kaj, die net als
zijn broertje denkt dat het genetisch bepaald is. “Broers voelen elkaar
goed aan, dan maakt het niet uit dat de ene licht is en de ander zwaar,
al zou dat bij wedstrijden natuurlijk wel een probleem kunnen vormen.”
Op de vraag van wie zij die aanleg tot roeien gekregen hebben, moeten
de mannen het antwoord schuldig blijven. Dit neemt niet weg dat hun
moeder ontegenzeggelijk hun grootste fan is. Indien mogelijk komt zij
kijken bij grote internationale wedstrijden, wat opmerkelijk genoeg nooit
leidt tot dito resultaten. “Als mijn moeder er is, win ik nooit. Bij de Olympi-

Nereus

INTERVIEW

Voor dit stuk reist de redactie van het Magazine af naar Utrecht. Na afslag Houten gepasseerd te hebben, een moment dat altijd gepaard gaat
met een bijna verplichte zweem van Varsitykoorts, wordt de tocht voortgezet naar de Driewerf. Op Triton is afgesproken met twee roeibroers in
hart en nieren: Arne en Kaj Hendriks.

De liefde voor, of, zoals een zwartkijker het wellicht zou zien, de bezetenheid van de Varsity, is in zekere mate ook te bespeuren bij Arne. Tweemaal
startte de lichte pik het hoofdnummer. Toevalligerwijs twee van de spaarzame edities dat Kaj verstek moest laten gaan (in 2012 door de Olympische spelen en in 2014 vanwege een blessure), waardoor Arne een ongelijke strijd bespaard bleef. Niet alleen op, maar ook langs het water blijkt
Arne een ambassadeur van de Varsity. “Op de verenigingen waar ik coach,
probeer ik uit te dragen dat het hartstikke mooi is om met je sterkste vier
aan de start te liggen.” En net als voor Kaj blijkt de verenigingsband ook
voor hem er een voor het leven. “Ik ben nog altijd lid van Thêta, dat staat
dus ook achter mijn naam bij wedstrijdinschrijvingen. Dankzij hen heb ik
van coachen mijn vak kunnen maken.” De liefde voor de Varsity is onder
Thêtaroeiers overigens heel gangbaar; zo legt Thêta elk jaar een grasmat
in de zaal waarmee de leden ter voorbereiding
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M E E R DA N 4 0 J A A R I N N OVAT I E

riemen en sculls

tekst door
Coen Eggenkamp en
Frank van der Ploeg

Concept2 is een sponsor van de KNRB

concept2.nl info@concept2.nl 020-3450010

interview met
Jan Willem Landman

26

27
“Wat moet ik nou in godsnaam over de Varsity zeggen?”
Misschien dat hij vanaf 1977 nooit een Varsity miste. Of sinds
1982 als kamprechter gefungeerd heeft. Of dat hij naar eigen
zeggen als enige de volledige periode 1982-2012 verslagen
heeft. Jan Willem Landman (64) is al een slordige 40 jaar
in enige vorm betrokken bij de roeierij. Bestuur bij Njord, de
organisatie van een KNSRB-jubileum, de Koninklijke Holland
Beker, Hollandia en tot slot de KNRB staan op zijn CV. En dat
alles naast een goedlopende eigen praktijk als advocaat. Een
welbespraakt en veelbesproken individu doet zijn verhaal.

Astma
Voor het sporten leek Landman duidelijk niet in de wieg gelegd.
Zeer zware astma maakte iedere vorm van inspanning nagenoeg
onmogelijk. Na wat omzwervingen door het Midden-Oosten met
een vriendin - toen kon dat gewoon nog - belandt hij op 23-jarige
leeftijd toch nog bij Njord. Ouderejaars toproeier Jan Willem Laurens
spreekt hem vrij snel aan, omdat ze vaak door elkaar worden gehaald. Qua naam dan. Qua uiterlijk heeft de astmatische JW weinig
weg van de boomlange WK-roeier. Jan Willem vraagt Jan Willem of
hij al eens aan wedstrijdroeien gedacht heeft, bij de outdoortrainingen doet hij het immers goed. Jan Willem herkent zich niet in dit
beeld. “Maar in die tijd had ik een hele zware bril die ik altijd afzette
bij het rennen. Ik zag geen steek, en wist dus eigenlijk niet dat ik het
best goed deed.”
Testosteron
Het betekent een omslag op fysiek gebied. Binnen een jaar gaat hij
van puffend en hijgend een duin op wandelen naar met een zware
roeier op zijn rug het duin op rennen, een standaard training bij de
Leidse studenten. Zelf denkt hij dat de astma misschien psychisch
was, een gevolg van stress en de angst niet goed genoeg te zijn. Een
andere reden om meer te willen sporten vindt hij met de kennis
van nu lachwekkend, al was het toen bloedserieus. “Ik dacht dat de
reden dat ik nooit geïnteresseerd was in meisjes misschien kwam
omdat ik te weinig testosteron had aangemaakt. Ik sportte immers
nooit. Dat bleek later toch een misvatting”, zegt hij verwijzend naar
zijn pas op 44-jarige leeftijd coming-out als homoseksueel.”
Correctheid
Na twee jaar roeien kan Landman iets terug doen voor zijn vereniging als commissaris voor het buffet, of koekenboer zoals hij het zelf
noemt. Verenigingsgenoten denken dat hij dan misschien ook eens
iets aan zijn uiterlijk zal doen. In tegenstelling tot wat mensen die
hem nu kennen zullen verwachten, draagt hij in die tijd een baard
en een stel verwilderde lange haren. Hoe kan een schijnbaar aange-

boren liefhebber van correctheid, historie en traditie door het leven
gegaan zijn als een warrige kunstenaar? “Dat hoor ik vaker. Ik houd
van al die dingen, maar zodra het gaat beknellen vind ik het niets.
Mensen moeten dragen waar zij zich fijn bij voelen, en als het past
voel ik mij prima in ‘jasje dasje’. Maar met een rugzak met spijkerbroeken en een T-shirt in de woestijn ben ik ook gelukkig.” Met de
bestuursrol komt wel nette kleding, maar de baard en haren blijven.
Buffet
Die warsheid van beknelling is ook de reden om nooit bij Minerva
te gaan. Sterker nog: hij is begin jaren ’70 één van de eerste Njordleden die niet aangesloten is bij Minerva. Outcast voelt hij zich echter
nooit. “Zeker als je wedstrijdroeide maakte het weinig uit of je nu
‘lid’ was of niet. Ik heb als bestuurder ook behoorlijk bijgedragen
aan de verzelfstandiging van Njord. Zo heb ik ervoor gezorgd dat de
keuken eindelijk gebruikt werd. Via een vriendin van mijn moeder
regelde ik een gasfornuis en ik heb zelf het eerste koffiezetapparaat voor Njord gekocht. In het begin moest men wel even wennen
dat je nu ook op Njord ploegdiners kon organiseren, maar toen we
met het buffet 30.000 gulden winst maakten, was iedereen vrij snel
om”, zegt hij lachend.
Asopos
Zijn tegendraadsheid zorgt er zelfs voor dat hij in een eerder stadium
een overstap overweegt naar concurrent Asopos de Vliet. “Ik ben erg
gesteld op tradities an sich. Maar ik was al 23 jaar oud en hoe er op
Njord met sommige dingen werd omgegaan stoorde mij. Zo vloog er
bij een diner nog weleens een lepel boerenkool door de zaal. Daar
had ik niets mee. Ik hoopte dat op een andere plek niet meer tegen
te komen. Maar een goede vriendin van mij die roeide bij Proteus
raadde het me af. Ze zei: “Pas op, bij Asopos doen ze net zo. Misschien zelfs nog wel erger omdat ze op Njord willen lijken.”

Henley
Tijdens zijn bestuursjaar bij Njord rolt Landman in de wereld van
de roeiwedstrijden. Zijn rol bij de Henley Royal Regatta als lid van
de prestigieuze Leander Club is één van de functies die opvalt. Al
decennia treedt hij op als gastheer voor de Nederlandse roeiers die
deelnemen. Hoe hij daar terecht komt is een verhaal op zich. “Ik had
ooit in een boekje in Londen een aankondiging van die wedstrijd
gezien. Toen wij als bestuur van Njord een uitnodiging ontvingen,
riep ik meteen dat we daarheen moesten. Toen ik daar uitstapte
had ik een soort déjà-vu, zo thuis voelde ik me. Ik had al snel door
dat je in de Stewards Enclosure moest zijn, want daar gebeurde het.
Ik heb van alles geprobeerd om iedereen binnen te krijgen. De praeses was chef de equipe en de vrouwelijke bestuursleden masseuses.
Het viel blijkbaar op dat ik dingen
voor elkaar kreeg, want diezelfde
week nog werd ik door de Stewards
uitgenodigd als lid.”

Het is na enkele andere
aanvaringen echter
de spreekwoordelijke
druppel.

Holland Beker
De Koninklijke/Holland Beker is
een wedstrijd van internationale faam, en één van de weinige evenementen waar sporters uit het
Oosten en Westen elkaar ontmoeten. Het programmaboek en het
organiseren van de pers wordt al snel zijn hoofdtaak. Hij heeft dan
al ervaring opgedaan als redacteur van het universiteitsblad, het
Leidsch Dagblad en het bondsorgaan Roeien. Wie in die tijd een
bezoek bracht aan de Bosbaan heeft wellicht nog een persoonlijk
kunstwerkje van Landman ergens in huis liggen. Met de internationale gasten komen ook internationale gebruiken en allure. Dat is
ook waar de schoen wringt als hij na 18 jaar de Koninklijke vaarwel
zegt. “Ik moest een polo aan, omdat dat hip was. Ook ging het alleen maar over geld op de kant besparen, want het geld moest naar
de gebeurtenissen op het water. Op zich logisch, maar toen vond ik
het mooi geweest.”
Hollandia
Niet veel later treedt hij aan in het bestuur van Hollandia, de zeil- en
roeivereniging die jaarlijks wedstrijden in beide disciplines organiseert. In eerste instantie besluit hij te bedanken voor de eer, maar
het blijkt de bedoeling te zijn dat hij eerst een aantal jaar secretaris wordt om dan door te gaan als voorzitter, en hij bindt in. In zijn
tijd hier bewerkstelligt hij dat Hollandia het NK mag organiseren,
en is hij de grondlegger voor de ceremonie rond overwinningen op
Nederlandse Kampioenschappen zoals wij die nu kennen. Het voorzitterschap blijkt hem echter niet gegund. Of het nou komt door zijn
kritische, toch wel progressieve, blik op met name de locatie van de
zeilwedstrijden, of door een schaduw uit het verleden op het gebied
van acceptatie van homoseksualiteit is niet met zekerheid te zeggen. In plaats van het voorgespiegelde voorzitterschap wordt er een
formele procedure opgestart en een tweede kandidaat naar voren
geschoven. De KNRB lonkt inmiddels ook met een positie als secretaris, en Landman zwaait af.
Roeibond
In 2012 treedt hij aan als secretaris in het bestuur van de roeibond.
Later verruilt hij deze rol voor die van commissaris internationale
evenementen. Dat betekent de organisatie van niet één maar twee
wereldkampioenschappen in eigen land. De tweede, in 2016, omvat
zelfs drie toernooien.

In 2014 regelt hij geheel eigenhandig de komst
van de Koninklijke familie naar de Bosbaan.
Een gebeurtenis waar hij duidelijk trots op is,
getuige ook de vele aanwezige foto’s van die dag.
Eerder begeleidde hij toenmalig Koningin Beatrix al bij haar bezoek
aan de 100e Holland Beker op de Bosbaan. “Ik heb nu eenmaal een
zwak voor het Koningshuis. Zo ga ik vanaf 1966 naar Prinsjesdag
en ik heb in al die jaren slechts éénmaal overgeslagen. Ik vind het
prachtig om te zien hoe een familie die aan de wieg staat van dit
land nog steeds met zoveel overgave keihard werkt. Ze zijn bij ons
WK maar liefst vier uur aanwezig geweest. Dat is denk ik heel bijzonder.”

Nereus

Roeihistorie
Op het voorzichtige verzoek om in de buurt van Amsterdam af te
spreken is het antwoord verbaasd. “Ik heb een hoop roeimemorabilia staan, weet je zeker dat jullie niet bij mij willen komen?” Die
uitnodiging slaan we niet af. Trofeeën van soms ruim 150 jaar oud,
gangen en kamers vol roeischilderijen (met een duidelijke voorkeur
voor Henley) en en passant nog een schets van Rembrandt sieren de
vertrekken van het prachtige hoekpand in de Leidse binnenstad.
Alles ademt roeihistorie, al zijn foto’s met leden van de Koninklijke familie nooit ver weg. Op de nog niet gestelde vraag of hij ook
ooit gecoacht heeft, krijgen we vanzelf antwoord als we een volledig
met overwinningen volgeschreven blikken megafoon aantreffen op
zolder. Elke drie uur slaat een antieken klok niet het aantal uren,
maar speelt het volledige “Rule, Brittania!”. Het duurt een uur voor
we neerploffen op de bank voor de open haard.

Toch keert de absentie van zijn corpslidmaatschap zich tegen hem.
Als na een zeer geslaagd bestuursjaar bekeken wordt of hij misschien praeses zou kunnen worden, blijkt dat dat statutair niet kan.
Tot ver in de jaren ‘90 is het verplicht dat de praeses én de meerderheid van het bestuur lid zijn van Minerva.

Drukte
Het zijn tropenjaren. Zeker het laatste WK is een behoorlijk hoofdpijndossier met veel overleg tussen wereldroeibond FISA en het organisatiecomité. “Tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro
ben ik continu bezig geweest met overleggen om alles in goede banen te leiden. Dat heeft er behoorlijk ingehakt.” Ook staat de conservatieve houding van sommige hoge betrokkenen bij de KNRB hem
soms tegen. Zoals het een Zuid-Hollander betaamt is met name het
‘Anti WA-baan sentiment’ hem af en toe een doorn in het oog. In 2019
zal er een World Cup op de Willem-Alexanderbaan plaatsvinden, en
uiteraard is Landman namens de KNRB eindverantwoordelijk.
Kritiek
Toch zal het niet zover komen, want afgelopen november kondigt hij
plots zijn aftreden aan. Geruchten gaan over een knallende ruzie in
Luzern afgelopen jaar met bondsvoorzitter Rutger Arisz. Landman
wil er niet teveel over kwijt. “Kort gezegd komt het erop neer dat ik
me niet gewaardeerd voelde en behoorlijk veel kritiek over me heen
heb gekregen, waar overigens geen splinter
van
waar
was. Dat is
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Eeuwige roem. Daar wordt toch wel vaak over gesproken
binnen de sport. En zeker in een (tot op heden nog voornamelijk) vrijwilligerssport als het roeien. Maar wat als je
dat hoogst haalbare gouden blik eervol in de wacht hebt
gesleept, maar door een toevalligheid ineens uit de boeken
verdwijnt? Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het overkwam F. Th. Engel, de stuurman van Laga die in 1888 én in
1890 de Delftse ploeg naar de overwinning stuurde.

Bij het maken van een boek over de historie van de Varsity hoort uiteraard een overzicht van alle winnaars thuis. Een dergelijk
overzicht moet dan ook onderworpen worden aan een uitvoerige ‘factcheck’. Steven
Snijders, bekwaam amateurstatisticus en
zelf oud-Lagaaier, bood zijn kennis en kunde aan om deze klus te klaren.
Soms sluipen er om duidelijke, soms om onduidelijke redenen foutjes in de documentatie. Zo is er het geval van 1961, waarbij de
boeg van Argo onder pseudoniem startte.
Alleen zijn schuilnaam stond vermeld in de
archieven, en die bleek ook nog eens foutief gespeld te zijn. Karel Westerling mocht
van zijn vader de Varsity niet starten en bedacht een nieuwe naam die hij ontleende
aan het pontje tussen Opheusden en Wageningen. Het Opheusdense Veer werd omgevormd naar E.G. van Opheusden Seveer.
Een naam die later door het Wageningse
bestuur bij wijze van klassieke eloquentie
is omgedoopt naar Opheusden Sepheer en

vervolgens door Westerling zelf werd aangekaart als een verbastering van zijn poëtische ingeving.
Gefronste wenkbrauwen
Maar de wenkbrauwen van statisticus Snijders fronsten vooral op het moment dat hij
in het Eeuwboek van zijn eigen Laga het
schildje van 1890 met de naam A.L. Couvée
zag staan als stuurman van de winnende
Oude Vier. Direct sloeg de twijfel toe. Maar
zoals ieder vaardig onderzoeker begrijpt:
één bron is géén bron. Voor wie niet bekend
is met de mores van Delft: de winnaars van
het hoofdnummer worden traditioneel vereeuwigd op een schild en krijgen een prominente plek in het verenigingsgebouw.
Als het eerste gedenkboek van de Varsity
uit 1932 erop wordt nageslagen, staat daar
inderdaad dat F. Th. Engel de stuurman is
van deze winnende vier. Direct valt echter
het onderschrift bij de foto van deze ploeg
op: ‘1890. Laga: E.H. Verstege (boeg), A. A.
Van Anrooy, A. J. F. Van Laer, A. J. Korthals

Altes (slag), F. Th. Engel (stuurman). Op
deze foto, niet op den wedstrijd genomen,
neemt A. L. Couvée de plaats in van F. Th.
Engel.’
Een zeer duidelijk bijschrift, dat wellicht
aangeeft waar het fout is gegaan. In 1888
stond Engel wel op de foto als stuur van
de winnende ploeg. In het wit gekleed en
kijkend in de camera. Ook Couvée is op
deze foto aanwezig als roeier op positie
drie. Wie goed kijkt, herkent hem op de
foto van 1890 op de stuurpositie. Logisch
dus, dat bij het bekijken van deze beelden een snelle conclusie wordt getrokken,
zonder er verder bij na te denken. Waarom
zou je ook, want waarom heeft Engel niet
gewoon zelf plaatsgenomen in de boot op
deze geënsceneerde foto? Dat mysterie is
nooit ontrafeld. Maar deze kleine verwarring wordt wel wrang als blijkt dat de naam
van Engel weg lijkt te vallen in relatie tot de
Varsity van 1890.

Delftse schildjes:
De vergeten eeuwige roem

tekst door Ben Kortman

even op Laga wordt gekeken wie er op het
‘The plot thickens’
desbetreffende schild staat. De vereniging
De maker van de schildjes heeft zich duizal immers wel zorgvuldig zijn in het vastdelijk laten leiden door het fotografisch
materiaal, en daarom staat Couvée hier
leggen van de eigen winnaars van de beals stuurman op vermeld. Dat werpt difaamde studentenroeiwedstrijd. Helemaal
als deze namen zo’n grote rol spelen in de
rect nieuwe vragen op: was de maker geen
inrichting van het gebouw.
roeier? Of was hij wel een roeier, maar niet
aanwezig op de Varsity? De Historico, de
commissie binnen de vereniging die zich
Rectificatie?
bezighoudt met het historisch archief, weet
Maar dat valt dus tegen. Wanneer Laga
het ook niet. Wel zien alle schildjes tot en
gewezen wordt op het verhaal, en er gemet 1927 er nagenoeg hetzelfde uit, zowel
hint wordt op rectificatie, wordt vanuit de
qua ontwerp als qua slijtage. ‘The plot thicHistorico direct enthousiast gereageerd.
Het schildje moet worden vervangen! Het
kens’ als het boek dat uitgebracht is ter ere
bestuur heeft er echter weinig oren naar.
van 50 jaar Laga uit 1926 niets zegt over
Het gaat om een oud relikwie dat niet zoschilden en Varsityoverwinningen, en er
geen afbeeldingen van bevat. De kans is
maar vervangen mag worden, en op zich
groot dat deze traditie pas na het vijftigjarig
valt daar wel wat voor te zeggen. Een oplosbestaan van de vereniging het levenslicht
sing zou kunnen worden gevonden in een
zag. In dat geval is het begrijpelijk dat de
klein bijschrift, eventueel op een separaat
maker zich baseerde op
bordje, zodat de sterk gearchiefmateriaal; de
ïnteresseerden in ieder
Het zou voor wijlen de geval niet onverwacht op
wedstrijden vonden
immers
tientallen
heer Engel eerherstel het verkeerde been zuljaren geleden plaats.
zijn als deze verwarring len worden gezet. Maar
En het ligt uiteraard
nu het er alle schijn van
op de één of andere
voor de hand dat
heeft dat Laga het histomanier de wereld uit
wanneer men nu wil
rische gebouw in de Amweten wie er in 1890
geholpen zou worden. sterdamse School-stijl
de Varsity won, er
binnenkort zal moeten

verlaten om modernisering mogelijk te
maken, is het uitstellen van aanpassingen
in de inrichting ergens ook wel logisch te
noemen.
Hoe het ook zij, het zou voor wijlen de heer
Engel eerherstel zijn als deze verwarring
op de één of andere manier de wereld uit
geholpen zou worden. Want dat hij, ervan
uitgaande dat hij om een onschuldige reden
als een verplicht hoorcollege of een griepje,
het fotomoment heeft moeten missen, en
daardoor pardoes één van zijn overwinningen uit de boeken ziet verdwijnen, voelt
als een 19e-eeuwse vorm van ‘alternative
facts’. Het idee van eeuwige roem is toch
nog altijd dat de vergetelheid geen optie
meer is, en het nageslacht je altijd zal herinneren als winnaar van het hoofdnummer
op de Varsity! //
Beelden uit de collectie van Laga
—
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De schilden in de loods op
archiefbeeld.
De winnende ploeg van 1890.
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Voorbeschouwingen over Oude Vieren van
Triton voelen als een soort Groundhog Day.
Het is elk jaar het verhaal van studentbejaarden Harold en Kaj, die van hun donkerblauwe overlords nooit meer uit training
mogen. Twee mannen die als een moderne
Rogier Blink hun maatschappelijke carrière
aan de horizon zien verdwijnen in de jacht
op het Varsitygoud. En ook dit jaar kunnen
zij rekenen op een massale gunfactor, ook
ver buiten Utrecht. Niet dat je daar iets aan
hebt, maar goed.

Varsityblik
In 2013 was dit Magazine ook al bij Niels, om te praten over het immer
bescheiden, zelfkritische en relativerende Proteus. En zo is ook deze hernieuwde kennismaking. De man die in het verleden in de markt werd
gezet als ‘misschien wel de meest sociale roeier van Nederland’ is zeer
bereid om ons tekst en uitleg te geven.

Een
bescheiden
legende

tekst door
Bob Schipper

Op 7 april zal de Oude Vier van het Delftse Proteus-Eretes aan
de start van het hoofdnummer liggen. In een boot die de naam
draagt van erelid Niels van der Zwan. En Niels zal er zelf ook zijn
die zondag, maar dan wel als coach van de Oude Vier van Triton.

Als roeier van het Proteus van de jaren ’80, had hij zelf niet zoveel met
de Varsity en was het starten op de Nationale Studentenroeiwedstrijden
nauwelijks een thema. Proteus vaardigde tot 2005 decennialang ook
helemaal geen Oude Vieren af, maar nam bij uitzondering nog weleens
deel in één van de bijnummers. En zo kwam het dat Niels in 1988 zijn
eerste (en enige) Varsityblik pakte. In de overgangs vier-met. In de latere
gouden Holland Acht kon je daar natuurlijk niet mee aankomen. Niels
vormde daar de uitzondering. Want alle andere Holland Acht roeiers, inclusief stuurman Jeroen Duyster, wonnen voor hun respectievelijke verenigingen (al dan niet in combinatie met RIC) tenminste één keer de Race
der Oude Vieren. Toch was dat binnen de ploeg geen onderwerp van
gesprek, met uitzondering dan wellicht voor KNSRB-kalief Koos Maasdijk.
Op Triton
Maar nu hij één van de coaches van de Oude Vier van Triton is, daar waar
het verlangen om te winnen zo dik in de lucht hangt dat je het kan drinken, is zijn mening wel iets veranderd. “Bij Triton zie je hoe belangrijk het
is. Dat het daar écht leeft en dat je goed voor de dag wil komen.” Toch zijn
de verwachtingen nog niet hooggespannen. Niels spreekt van ‘af en toe
meefietsen met Coen en Thijs’ en van een ‘dramatische beschikbaarheid
vanwege alle bondsplannen’. En dan schijnt er ook nog te pas en te onpas
een verdwaalde Tsjech op te duiken om mee te trainen. Het is allemaal
geen rozengeur en maneschijn. Toch is dit een vaker terugkerend verhaal
en is de hedendaagse voorbereiding van de Oude Vieren duidelijk anders
dan voorheen. Het verschil tussen verenigingsroeiers en bondsroeiers
is zo groot, dat elke winnende ploeg zich zal moeten plooien naar het
bondsprogramma. En dat betekent: korte aanlooptijden en rekenen op
een paar meevallers.
Klimgeit
Zelf begon Van der Zwan met roeien in 1985, na een aantal jaar wielrennen. Hij was met 1.96 en 100 kilo geen typische ‘klimgeit’, maar kon aardig meekomen. Toch kwam zijn brute kracht directer van pas binnen het
roeien. In 1995 roeide hij dan ook een Nationaal Record op de ergometer
(5:50,09). Maar daar mogen we, van de relativerende Proteus-roeier in
hem, niet bij stilstaan.
Na een vijfde plaats op de Spelen van ’92, stond Niels aan de basis van
wat later de Holland Acht werd. Rienks, Florijn, Van Steenis en Van der
Zwan zijn de vier roeiers die tot en met Atlanta onafgebroken deel uitmaakten van het project.

‘Florijn: “Ik hield altijd de afstelling van de boot
bij. (...) In de trainingsboot ging twee zitjes achter mij Niels van der Zwan opeens een stukje
omhoog met zijn zitje. Hij roeide zo lekkerder.
De hele week lagen we scheef.” (…) Van der
Zwan paste zijn afstelling uiteindelijk aan. Florijn heeft geen seconde spijt gehad van zijn rigide opstelling.’
Als wij Niels vragen naar dit verhaal, lacht hij.
“Ronald bemoeide zich constant met de afstelling van de boot en wij wisten natuurlijk dat hij
buiten het zicht eigen aanpassingen deed, ook
aan andermans plekken. Volgens mij gelooft Ronald nog steeds dat wij
het daarbij lieten. Maar we gingen er gewoon vrij stoïcijns mee om. Even
nameten en terugzetten.”
Coachen
Ook de dochter van Van der Zwan, Luka, is een bevlogen roeister. Nu bij
het Amsterdamse Skøll en eerder bij de Utrechtse burgers van Viking.
Niels coachte haar en dat het zijn eigen kind was, maakte niet uit. Maar
het coachen van jeugdroeiers is volgens hem wel complexer geworden.
“Kinderen kijken heel anders tegen roeien aan dan vroeger. Het is alleen
maar ingewikkelder geworden. Door alle sociale media is er ontzettend
veel informatie beschikbaar. Het resultaat is dat de roeiers veel weten,
maar ook veel te veel met anderen bezig zijn.”

Nereus

INTERVIEW

Maar het gaat niet om Harold en Kaj (en de
twee onbeschadigde millennials die daarbij zijn gezet). Wij spreken nu met Van der
Zwan, één van de basisroeiers van de gouden acht van Atlanta. Over de Varsity, over
het coachen bij Triton en over zijn eigen
roeicarrière.
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Afstellen
Drie van deze vier hebben inmiddels ook weer
(hard) roeiende kinderen voortgebracht. Zo
verscheen er in september een artikel in de
Volkskrant over Karolien Florijn. En over haar
voorheen ongenuanceerde, rigide, bananen
kauwende vader. In een aardige passage komt
Van der Zwan ook nog even aan bod.

En dat hij dan ook nog meisjes coachte, vergrootte de complexiteit: “Het
is hún dingetje. Dat moet bij meisjes. Ik gaf ze gewoon een snelheidsmeter
en vroeg wat ze zélf graag wilden doen. En hoe hard ze dan wilden varen.
Jij bent erbij als facilitator.” Op dit moment is Niels bij Triton coach van
eerstejaars licht en eerstejaars lichte dames. “Het coachen is echt heel
anders geworden.”
Hoe is de roeicarrière van Van der Zwan eigenlijk verder verlopen na die
gouden race in Atlanta? “In 1999 zijn Rienks en ik weer gaan roeien met
Kris (Korzeniowski – red.). We wonnen de Randstad in de vier-zonder en
zijn vervolgens in de acht gestapt. Maar in 2000 lukte helemaal niets
meer. Ik was dat jaar voor de 10e keer op de Rotsee Regatta in Luzern
en stond voor het eerst niet op het podium.” De acht, met daarin Van
der Zwan, wordt uiteindelijk achtste in Sydney. En daarmee sluit hij zijn
roeitijd af. Hij is er nuchter onder: “Ik heb de dingen bereikt die ik moest
bereiken.”
Fred Prang
Terug naar het heden. En naar de straat van Van der Zwan in Utrecht.
Want ook daar leeft de Varsity. De overbuurman van Niels is Fred Prang,
voor Utrechters een levende legende omdat hij 40 jaar lang portier was
van de Woolloomooloo. Fred stond en staat elk jaar klaar voor de winst
van Triton en dat is sinds een paar jaar weer meer dan een theoretische
mogelijkheid.
Dus als Van der Zwan straks (via een 35 jaar lange omweg) alsnog één
van de winnende Triton coaches blijkt te zijn, kan hij in de vroege ochtend samen met Ridder Fred terug naar huis fietsen. Kan Fred nog eens
op feestjes vertellen dat hij de
Vorige pagina
overbuurman is van een levende
Beeld door Stephan van Fleteren
Utrechtse legende: Niels van der
—
Deze pagina
Zwan. //
Van der Zwan op 5 in de Holland
Acht. Beeld door Sybrand Treffers
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De skiffeur die
geen skiffeur is

AMPHITRITE:

tekst door Frank van der Ploeg

studentenroeien
in Haarlem tekst door Coen Eggenkamp
Van de grote studentenroeiverenigingen
weten we ongeveer wel wat er speelt. Maar
hoe zit het bij de kleine clubs? Waar zijn zij
mee bezig en dromen zij niet stiekem ook
van grote successen? Dit jaar ging Varsity Magazine langs bij H.S.R.V. Amphitrite,
waar wij een bestuursvergadering van de
26e Senaat mochten bijwonen.
Wat velen niet weten is dat deze kleine vereniging al sinds 1990 bestaat en begin deze
eeuw behoorlijk succesvol was. In 2002
won hun eerstejaars acht zelfs zowel de
Heineken Roeivierkamp als de Head of the
River en in 2008 roeide eerstejaars zwaar
nog naar een uitstekende tijd van 5:58,94.
Daar is tien jaar later weinig van over. Twee
technische HBO-opleidingen, die voor 80%
van de aanwas zorgden, verdwenen en
daarmee ook de meeste leden. Wat rest is
een flinke vloot en ongeveer 50 enthousiastelingen.
MBRT
Toch zijn de Senaatsleden, die hun verenigingswerk in deeltijd doen, niet van plan
de handdoek in de ring te gooien. “Het gaat
met ups & downs. Zo zijn we vorig jaar veel
leden kwijtgeraakt, maar ondertussen is
de aanwas dit seizoen weer een stuk beter.
Zo schommelen we behoorlijk, maar feit is
wel dat de leden die we hebben allemaal
fanatiek zijn. Een voordeel is dat voor iedereen plek is in commissies. Dat houdt
mensen actief”, vertelt ab actis en tweedejaars lid, Lotje Wijnker. De komst van
de opleiding Medische Beeldvormende en
Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
lijkt de redding van de Haarlemse club.
Naast Wijnker en quaestor Berend Spruijt
doet een kwart van het totale ledenbestand
deze studie.

Studentenwereld
Bij de andere massalere studies van Hogeschool Inholland is de animo nihil. “Ik doe
Business Studies en er is werkelijk niemand
van mijn studiegenoten die ook maar enige interesse heeft in roeien of Amphitrite.”, vertelt de zogeheten Assessor Roeien,
Louise van Giezen. “Veel van deze mensen
wonen ook nog bij hun ouders thuis, vaak
ergens in Noord-Holland”, vult Wijnker
aan. Daarnaast kan Van Giezen zich de verwondering van haar studiegenoten ergens
ook wel voorstellen. Zelf roeide ze in haar
jeugd al wedstrijd bij Het Spaarne verderop.
“Toen ik hier de eerste keer kwam, dacht
ik ook: is dit het nou? Een keet en een groot
leeg terrein, zo aantrekkelijk is het niet.”
Sponsoren
Het is des te knapper dat de vereniging met
zo weinig leden kan blijven voortbestaan.
Spruijt roemt enkele sponsoren. De verenigingssite somt maar liefst veertien bedrijven op waarmee de studenten samenwerken. Ook ontvangt de club subsidie van de
Hogeschool die goede sier wil maken met
sportmogelijkheden en de enige (!) studentenvereniging van de stad graag wil ondersteunen. Er wordt ook al jaren over nieuwbouw gesproken, maar met zo weinig leden
is het de vraag hoe duurzaam het is daar
aan te beginnen. Last but not least teert de
vereniging op de uitstekende vloot van zo’n
25 boten die zo’n tien jaar terug vakkundig
is opgebouwd. “Nieuwe boten hoeven we
al een tijdje niet te kopen en we verdienen
een aardig zakcentje met de verhuur. Morgen worden voor de Heineken weer een
acht en een vier opgehaald”, vertelt Van
Giezen trots.

Ab actis
Toch zijn de onderwerpen die tijdens de
avond de revue passeren vooral typerend
voor een gemiddelde studentenvereniging.
Van het vorige après-ski feest tot het ‘pullen vullen’ en pizza-eten twee dagen later.
Er wordt stil gestaan bij de vraag of Senaatsleden - in tegenstelling tot de overige leden - gratis de sociëteit mogen huren voor
activiteiten en zeker een half uur wordt
uitgetrokken om te bespreken welke bestuursjasjes moeten worden aangeschaft.
Het woord ‘roeien’ valt pas na enige tijd.
Wedstrijdroeien
Gelukkig wordt daar desondanks weer
steeds meer aan gedaan, laat het verantwoordelijke bestuurslid Van Giezen weten. “We hebben momenteel een actieve
damesgroep, vorig jaar zelfs een heren
clubacht. We zijn bij de Gyas-Hunzerace
geweest en we gaan met de hele vereniging naar de NOOC-opening.” Voor wedstrijdroeiers zijn er momenteel geen mogelijkheden. “Het is niet meer onze ambitie,
want we kunnen daarvoor simpelweg de
begeleiding niet bieden. De enige mogelijkheid zou zijn dat er hier mensen komen
van al hoog niveau. We hebben immers
wel redelijk goede boten en een geschikt
krachthonk.”
Dan wordt mij indirect wel duidelijk gemaakt dat het tijd is om te vertrekken. De
bestuursleden zijn zo professioneel om het
laatste deel van hun vergadering zonder
pottenkijkers te willen vervolgen. De vraag
is natuurlijk of nu nog de echt belangrijke
onderwerpen aan bod komen of dat ze verder gaan over de spelling van het woord ‘ab
actis’ op hun bestuursjasje... //
Beeld uit collectie Amphitrite

Nooit won een Nereïd de Varsity viermaal. De A.S.R. voert
de ranglijst met overwinningen al decennia aan, maar
nooit wist iemand het goud vaker dan drie keer naar Amsterdam te brengen. Zogenaamd door de vloek van Simon
de Wit. “Gelul natuurlijk”, vindt Dirk Uittenbogaard, degene die in 2014 afrekende met dit bijgeloof. Op een doorweekte Heineken Roeivierkamp spraken we over schoolroeien, het winnen van de Varsity, en een eigenzinnigheid
die coaches soms tot waanzin kan drijven.
De Drietand
De eerste voorzichtige stappen in de roeiwereld zet Dirk bij De Drietand.
Een vereniging waar buiten Amsterdam waarschijnlijk niemand ooit van
gehoord heeft. Verstopt in de brug over het Zuidelijke Amstelkanaal achter het Amsterdams Lyceum liggen wat boten te wachten op een gebruiker. Iedere vrijdagmiddag krijgen de leerlingen wat vroeger vrij om deel
te nemen aan één van de clubjes die de school rijk is. Schaken, tekenen,
etsen en ook roeien staan op de lijst. Rond de eeuwwisseling wordt de
roeivereniging een beetje nieuw leven ingeblazen, precies op tijd voor
brugpieper Dirk.
“Het was echt een hol. De ratten liepen door de kantine, als je het zo wilt
noemen. Het was een donkere ruimte waar alles onder het stof zat. In
het enige luchtgat had een duif een nest gemaakt, dus alles stonk naar
vogelpoep.” Om de C4 die de vereniging rijk is naar binnen te krijgen,
moeten de riggers ingeklapt worden. Als een paar jaar later een Filippi
dubbelvier wordt aangeschaft (‘De Lieve Jongens’, alle boten zijn vernoemd naar boeken of personages van Gerard Reve) wordt die nauwelijks
gebruikt, omdat de pubers geen zin hebben telkens te riggeren.
Laurens Vollenbronck, leraar Nederlands en verantwoordelijk voor De
Drietand, zoekt de samenwerking met Willem 3 op. Een aantal coaches
komt instructie geven in de aanloop naar de Nederlandse Schoolroeikampioenschappen, en de slungelige Dirk valt op. “Ik ben toen een keer
gaan meeroeien met Willem 3, en dat ging heel goed. Dat zeiden ze tenminste, maar misschien was dat gewoon om me binnen te halen.” De

Nog meer Nereus?
In 2015 kent Nereus een dipje met een vijfde plaats. “Ik had het echt heel
vet gevonden als Nereus vijf of zes keer achter elkaar had gewonnen met
veel verschillende vieren. Het steekt me ergens wel dat Skadi vijf keer op
rij won met dezelfde bondsroeiers. Het was erg dubieus of zij wel studeerden, en volgens mij kreeg Olaf van Andel zelfs studiepunten omdat hij de
Varsity gewonnen had.”

De aanloop naar het WK onder 23 jaar gaat goed, maar als Eggenkamp
vlak voor het toernooi vanwege ziekte uitvalt en Boelen geen visum
meer kan krijgen, staat Dirk er alleen voor. Jan Klerks combineert het
coachen van de dubbelvier met het begeleiden van de skiffeur, maar
ideaal is anders. Na wat opstartproblemen wordt een verrassende vijfde
plaats bereikt, een resultaat waar hij nog steeds zichtbaar trots op is.

De jaren daarna pakken de Amsterdammers de draad weer op en pakken
wederom drie opeenvolgende zeges. “Het aantal winnaars op Nereus is
nu ook gewoon te groot. Het gaat zelfs zo ver dat er grappen worden gemaakt als je niet of nog maar één keer gewonnen hebt. Tone krijgt geregeld ‘Tono de Mono’ naar zijn hoofd geslingerd. Bij de jongens van Triton
doen dat soort grappen echt wel pijn.” Is het een probleem dat Nereus
teveel wint? Doet die dominantie iets af aan de glans van de wedstrijd?
“Ik kijk ernaar zoals ik naar elke grote strijd kijk. Het is pas echt mooi als
het echt een wedstrijd is. Dat zie je de afgelopen jaren, en dan maakt het
me ook niet echt uit wie er wint. Maar als Nereus het nu minder serieus
neemt en Triton wint, dan is het voor hen ook net niks.”

Direct na terugkomst in Nederland slaat echter het noodlot toe. Totaal
onverwachts overlijdt Daan Brühl, slechts 19 jaar oud. “Wij zagen elkaar
echt als broers. Soms enorme ruzie, maar meestal hele dikke maatjes. Hij
was het fysieke talent, ik denk ik technisch beter. We hadden als junior
de droom om samen in de dubbeltwee naar de Spelen te gaan. Je zal
natuurlijk nooit weten of dat gelukt zou zijn.” Maandenlang komt hij zijn
bed niet uit. Niet voor college, niet om te trainen. Na verloop van tijd
zoeken Herman, Freek en Dirk elkaar weer op. “In 2010 was Freek mijn
kamergenoot op het WK, als reserve. We besloten die winter bij elkaar
te blijven en samen te trainen om een beetje de lol erin te houden.” De
schaduw van Daan blijft aanwezig, ook bijna negen jaar later. “In 2011
had hij misschien wel op mijn plek in de Oude Vier kunnen zitten, en wie
weet waar hij nu geweest was.”

keuze voor roeien is nog niet voor de hand liggend. Voetbal heeft ook
een belangrijke plek in de agenda, maar dat wringt steeds meer. “Bij het
roeien hadden ze het idee dat het wel goed zou komen en ik voor het
roeien zou kiezen. Bij het voetbal dachten ze dat blijkbaar ook, want op
een dag werd ik uit de selectie gezet.” Als hij bij het maken van fouten
steeds vaker kreten als “Gast, ga toch gewoon roeien!” naar zijn hoofd
krijgt, is de lol er wel af.
Juniorentijd
Bij Willem 3 komt hij in 2004 in de grote groep terecht. Herman Boelen
is recent gepensioneerd van het coachen, maar mag nog gebeld worden
als er talenten tussen zitten die wat meer aandacht nodig hebben. Samen met Govert Viergever en Daan Brühl valt Dirk onder deze noemer,
en Boelen wordt teruggeroepen naar Willem 3. “Hij is nog steeds de beste
coach die ik ooit gehad heb, ik ben daarin echt bevoorrecht geweest.
Andere periodes ben ik geregeld in het collectief verdwenen, maar hij
luisterde heel goed naar ons en naar wat wij nodig hadden.”
De trainingen zijn gevarieerd en de aanpak soms wat afwijkend. “Herman
zijn filosofie in die tijd was daarin vrij simpel. ‘Als je nu al enorm hard gaat
trainen, wat ga je dan doen als je ooit naar de Spelen wilt?’ Ik herinner
me nog dat hij me een keer middenin het seizoen in de meivakantie twee
weken wegstuurde, omdat ik te moe was. Leek me een heel slecht idee,
maar het kwam allemaal goed.”
In 2006 wordt op de Coupe de la Jeunesse tweemaal goud gewonnen
met Daan, en in 2008 brons op het Junioren WK in de dubbelvier. Weer
met Daan, samen met Freek Robbers en Allard van den Hoven. Een geweldige tijd. “De onbevangenheid en het ploeggevoel van junioren is het
allerleukste dat er is. Dat heb je gewoon niet met de senioren. Hoe ouder
je wordt, hoe individueler iedereen er in staat.”
2010
In 2010 belandt hij vanwege een kwakkelende gezondheid in de skiff.
Over de vraag of hij van nature een skiffeur is, moet hij even nadenken.
“Ik ben geen skiffeur, dat is te eenzaam.” Dan, lachend: “Maar ik ben ook
niet echt een ploegroeier.” Zijn directe houding drijft coaches soms tot
wanhoop. Coen Eggenkamp is in die tijd bondscoach van de roeiers on-
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der 23 jaar. Hij vertelt: “De eerste keer Dirk coachen was omdat hij mij
gevraagd had een keer mee te fietsen. Na een baantje kwam hij naar de
kant en keek me extreem wantrouwend aan, alsof hij wilde zeggen: ‘nou,
vertel het maar, kijken of je wat zinnigs te melden hebt.’ Ik heb me als
coach zelden zo onzeker gevoeld. Ik mocht als bondscoach De Grote Dirk
Uittenbogaard coachen. Toen hij rondmaakte en veel soepeler wegroeide
voelde het alsof ik zijn vertrouwen gewonnen had. Heel bijzonder.”

De Varsity
Het rampjaar 2010 loopt over in 2011. Na jaren van dominantie en een
recordreeks aan zeges doet de sterke Skadiploeg niet meer mee de Oude
Vier. Samen met Peter van Schie mag Dirk om een plek racen in de Oude
Vier, en verzilvert deze kans. Op 10 april 2011 komt hij op boeg winnend
over de finish.
Het blijkt het begin van een historische reeks.
In 2012 “krijgt Olivier Siegelaar exclusieve toestemming om de Varsity te verliezen”. In 2013
wordt de derde en voor al zijn voorgangers
laatste trede op de Varsityladder beklommen.
In 2014 wordt het kwartet gecompleteerd, inclusief de beroemde middelvinger van ploeggenoot Ruben Knab. Dirk wint tweemaal op
slag, tweemaal op boeg. Driemaal op stuurboord, eenmaal op bakboord.

Tokio, en dan?
De vraag wanneer het klaar is dient zich aan. Vier Varsityoverwinningen
waren blijkbaar genoeg, en Olympisch brons niet. De KNRB heeft richting
Tokio voor het eerst in bijna 20 jaar weer een dubbelvier van ogenschijnlijke wereldklasse. Tot dat station gaat hij dus zeker nog wel door, maar
daarna? “Ik ben daar de laatste tijd wel mee bezig. Je moet altijd doelen
hebben, maar je ook afvragen waar je nou je plezier vandaan haalt. Het
is heel vaak helemaal niet leuk, en je moet steeds meer inleveren om er
iets meer uit te krijgen. Het resultaat van Tokio maakt daarom niet zoveel uit, plezier is belangrijker. Ik zou nu ook prima kunnen stoppen qua
resultaten.” //

Nereus

INTERVIEW
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Hij blijft er zelf vrij koel onder. Op de vraag
waarom er geen vijfde overwinning gekomen
is, is het antwoord nuchter. “Op papier is het
allemaal veel leuker dan in het echt. De eerste keer winnen was echt fantastisch. Ik kan
me nog als de dag van gister herinneren dat
we over de finish kwamen en er binnen twee
seconden iemand om mijn nek hing. Ik schrok
me kapot. Voor ik me echt realiseerde dat we
gewonnen hadden waren er overal mensen.”
“2012 was denk ik net zo mooi. Ik had Peter uit de boot gehouden in
2011, en nu met hem en twee jeugdvrienden gewonnen. Hun vreugde
vanwege hun eerste overwinning was ook prachtig. De jaren daarna werd
het steeds minder bijzonder, en meer een soort egotrip. Natuurlijk is het
gaaf om een derde en zelfs vierde keer te winnen, maar ik was al langzaam met de Olympische Spelen bezig, en deed de Varsity er inmiddels
een beetje bij.” Dat laatste blijkt ook wel uit het feit dat hij ruim een week
voor de editie van 2014 de eerste World Cup van het seizoen wint. In
Sydney. In de skiff.
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In het Varsity Magazine van
2015 werd er geschreven over de
Brabant Acht. Een project vanuit
het
Regionaal
Talent
Centrum
(RTC) Brabant in samenwerking
met de studentenroeiverenigingen
in Eindhoven en Tilburg. Het doel?

Goud. Op het Amsterdam-Rijnkanaal?
Nee, op de Universiade in Gwangju.
Een ambitieus doel met een groep
relatief onervaren jongens. Ging het
hier om een Brabantse droom of een
carnavaleske schreeuw om aandacht?

Zes keer ZuidKoreaans brons zou
toch wel opgepoetst
kunnen worden
naar Houtens goud?

Dromen zijn bedrog
10 april 2016 eindigde in een ‘teleurstelling’.
Geen Varsitygoud, maar de vierde plek zou
misschien wel het begin zijn van een mooie
Varsitytraditie. De toekomst zag er op dat
moment rooskleurig uit. Een topsportwaardig complex, genoeg ervaren coaches, een
grote groep ouderejaars roeiers en, niet
onbelangrijk, jongerejaars met potentie. In
2015 werd het eerstejaarsklassement gewonnen met de zware acht en vier van hen
zouden in 2016 het developmentklassement
winnen. Niets bleek echter minder waar. Na
het ‘succes’ op de Varsity nam een deel van
de Brabant Acht afscheid en in de zomer
van 2016 hingen er nog meer hun riem aan
de wilgen. Met hen zwaaide ook profcoach
Diederik de Boorder af en van de succesvolle jongerejaars begonnen er in september
2016 slechts twee aan hun derde jaar roeien. Sindsdien zit het zwaar roeien bij Vidar
in een dip. Af en toe een individueel succes
door jongens als Jochem Kostelijk of Dogus
Koker, maar dan houdt het op. Een eerstejaars zware acht blijkt moeilijk te vullen,
maar gelukkig bood het eerstejaarsvierenklassement de afgelopen jaren uitkomst.
De lichtpuntjes
De afgelopen jaren werd de Tilburgse eer
hooggehouden door de lichte sectie. Zowel
bij de heren als de dames kende de vereniging internationale successen. Het meest
recente is de bronzen plak op de Europese
Kampioenschappen behaald door Koen
van Brussel in de lichte mannen dubbelvier.
Van Brussel, lid geworden in 2013, is één
van de laatste der Mohikanen. Hij zat weliswaar niet in de Brabant Acht, maar kreeg
wel de kans om zich samen met hen te ontwikkelen. Uiteindelijk vertrok ook hij uit
Tilburg en belandde, via Eindhoven, in de
Randstad. Nu roeit hij in Leiden, maar nog
altijd in de Vidarkleuren: “Een Vidraat blijf
je immers voor het leven”, om daar lachend
aan toe te voegen: “Daarnaast helpt het ook
dat ik paars geen mooie kleur vind.”

Deze pagina
Een twee-zonder (met op boeg Arne
Hendriks) op het Wilhelminakanaal.
Beeld door Merijn Soeters
—
Volgende pagina
De sfeer in Tilburg is in ieder geval
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Volgens Van Brussel is er sinds zijn eerste jaren een boel veranderd. Waar het eerst vanzelfsprekend was om te gaan roeien, lijkt
dit de laatste jaren steeds minder geval: “In
mijn eerste jaar werden we gecoacht door
Susannah Chayes. Vervolgens kwam ik bij

De Boorder in de groep. Hij creëerde de zogenaamde performance arena. We trainden met een grote groep. Er was een gezonde mix van groepsdruk en prestatiedrang.
Iedere keer werd de limiet opgezocht. Tel
hier de nieuwigheden, zoals de schema’s
van Deense inspanningsfysioloog Kurt Jensen, bij op en de basis voor het succes was
gelegd.”
Einde tijdperk: van groep naar individu
Met het stoppen van een aantal jongens en
De Boorder kwam er een einde aan dit alles. De nieuwe, minder ervaren, profcoach

moest met minder uren hetzelfde neerzetten. Het ontstaan van een kloof tussen de
jongere- en ouderejaars lijkt niet meer dan
een logisch gevolg. Een aantal ouderejaars
maakte met behulp van het RTC Brabant
de stap naar de Randstad. De jongerejaars
bleven achter in Tilburg. “Ieder jaar werd
wel geprobeerd om met een acht of dubbelvier naar Henley te gaan, maar tijdens de
Hel van het Noorden merkte je dan al dat
andere combinaties harder zouden gaan.
De keuze is dan snel gemaakt”, aldus Van
Brussel.
Keuzestress
Keuzes maken, bij Vidar hoort het erbij.
Vanaf je inauguratie wordt er om je gevochten. Stap je in de wedstrijdboot of kies
je voor een dispuut? Op het eerste gezicht
een vrij onschuldige keuze, maar het blijkt
een heikel punt. De kennismakingsperiode
van de disputen en de selectieperiode zijn
namelijk in elkaar verstrengeld geraakt. Dit
leidt nog weleens tot vuurwerk en belangrijker nog, het zorgt ervoor dat de eerstejaars
moet kiezen. Kimberley Schoonderwoerd,
dit jaar vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het wedstrijdroeien, geeft aan dat
dit punt ieder jaar besproken wordt. Dit is
echter niet gemakkelijk voor een bestuur,
aangezien je de belangen van beide partijen
behartigt.
De kloof
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Albert Goderie, voorzitter en ooit één van de
jongerejaars met potentie, beaamt dit. Wel
benadrukt hij ook blij te zijn met de vele
smaken die het Vidarlidmaatschap kent.
Op de vraag of er sprake is van een grote
kloof op de vereniging is zijn antwoord negatief: “Natuurlijk zijn er verschillen, maar
beide partijen respecteren elkaar en juist
op wedstrijden als de Varsity komt dit naar
voren. De hele vereniging stapt ’s ochtends
de bus in naar Houten om de roeiers aan te
moedigen.” Van Brussel vindt dat je de verschillen juist wél ziet: “Overdag is de huisvesting van de roeiers terwijl ’s avonds de

rest van de leden komen. Je leeft op die manier behoorlijk langs elkaar heen.”
Zere plek
Op de vraag hoe het komt dat er sinds de
Brabant Acht een verschuiving heeft plaatsgevonden van de grote groep naar het individu moeten Goderie en Schoonderwoerd
het antwoord schuldig blijven. Van Brussel
denkt dat het een generatieding is: “De student van nu wil alles; snel studeren, hoge
cijfers, commissie, bestuur. Daar is niets
mis mee, maar het gevoel om keuzes te
moeten maken wordt versterkt. Vroeger
moest je ook kiezen, maar stond één ding
altijd vast: je blijft roeien.”
Een generatieding, of mist er wat groepsdruk? Wellicht is dat laatste wel de oplossing. Feit is in ieder geval dat er sinds
september van dit jaar op initiatief van de
ouderejaars met de jongerejaars geroeid
wordt. Daarnaast is Chayes weer in dienst
en heeft zij extra uren gekregen om verenigingsbreed aan de slag te gaan. De neuzen
van Oud-Vidar lijken ook weer één kant op
te staan en het speciale Baldr-fonds zorgt
ervoor dat het de wedstrijdroeiers, financieel gezien, aan niets hoeft te ontbreken.
Op papier wil het dus allemaal wel, maar nu
de praktijk nog. De toekomst zal het leren,
maar tot die tijd denken we aan Brabant,
want daar brandt nog licht. //

interview bernard janssen

colofon en voorwoord

En dan denk ik
aan Brabant,
want daar brandt
nog licht tekst door Bob Meijer

Brabantse nachten zijn lang, zo ook hun
dromen. In juli van dat jaar stonden acht
Brabantse jongens – zes Vidraten, twee
Thetanen – en een verdwaalde Rotterdammer met een Brabantse vlag op het podium.
De jongens hadden een bronzen medaille
om hun nek. Geen goud, maar zo voelde
het wel. Het project had gewerkt, ze hadden
het geflikt. Kon het misschien nog mooier
worden? Het meerjarendoel in Tilburg was
immers het winnen van de Varsity in 2016.
Zes keer Zuid-Koreaans brons zou toch wel
opgepoetst kunnen worden naar Houtens
goud?
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Zaterdag 23 februari. Het is warm zoals je
het zelden warm ziet in deze tijd van het
jaar. Het lijkt alsof Amsterdam collectief
alle extra lagen kleding uit heeft getrokken.
De getoonde lichaamsdelen zijn, naast exponentieel toegenomen, vooral vrij bleek.
De verbijstering is compleet wanneer ik
– zonder jas – langs het water fiets. Een
bonte schakering aan verenigingskleuren
siert ons aller Amstel. Het blijkt trainingsweekend voor de Heineken Roeivierkamp
te zijn.
Ik fiets hier met een ander doel. Na menig
botenwagen ontweken te hebben op de
Jan Vroegopsingel, kom ik daadwerkelijk
aan op nummer 6: A.A.S.R. Skøll. Wanneer
ik behoedzaam de zonovergoten sociëteit
binnentreed, lijkt er meer geel dan rood
aanwezig te zijn. Even twijfel ik nog of ik
niet per abuis de afslag naar Nijmegen genomen heb. Dan zie ik achterin de ruimte
toch Lennart van Lierop zitten, beoogd
slagman van de Oude Vier en vermaard
Skøllie. Naast hem zit Aranka: coach, wed-

strijdcommissaris en naamgenoot van de
stuurvrouw van de Oude Vier. Vorig jaar
kwamen Lennart en zijn ploeggenoten
als derde over de finish op het Amsterdam-Rijnkanaal op 23,15 seconden van
winnaar Nereus. Een uitzonderlijke prestatie voor Skøll - een jaar eerder werd de A-finale niet gehaald. Ondanks dat de selectie
zo vroeg in het seizoen nog niet geheel rond
is, kijken we samen vooruit naar de 7e april.
Skøll gaat lekker
De Varsity leeft op Skøll. Voor het eerst
sinds lange tijd is er hoop op meer en we
weten: hoop doet leven. Deze tendens is
niet alleen toe te schrijven aan de derde plek van vorig jaar. Ook deelname aan
Henley, waar de dubbelvier van Skøll als
enige Nederlandse ploeg wist te winnen,
heeft het vuur aangewakkerd. Wordt er ineens harder geroeid daar voorbij de Omval?
De Varsity heeft in ieder geval niet altijd
geleefd op Skøll. Ze roeien nu een kleine twintig jaar mee en in die twintig jaar
waren het vooral middengroepen die het
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eerste weekend van april afreisden naar
het Amsterdam-Rijnkanaal. Lennart: “Het
was niet zo dat we kostte wat kost de beste
vier op het water moesten leggen. De Varsity wordt pas leuk als je ook meedoet om
te winnen.” Hoewel Skøll zich comfortabel
voelt als underdog, zagen ook zij de toenemende hang naar professionalisering bij
roeiend Nederland. Er werd geïnvesteerd
in het ontwikkelen van de wedstrijdsectie
en dat werpt z’n vruchten af. Er is een verbreding bovenin de piramide zichtbaar. Die
verbreding heeft de zogenaamde ‘vicieuze
cirkel der professionalisering’ teweeggebracht. Meer roeiers betekent: van een betere selectie, naar een snellere boot, winst,
aantrekkingskracht, meer roeiers. Kortom,
Skøll gaat lekker.
L.A.N.X.
Ook als het gaat om tradities doet Skøll niet
onder voor andere verenigingen. Een Varsitydiner, themakleding en een heuse fustenveiling zijn onderdeel van het spektakel.
Jaarlijks wordt er zelfs een buslading kers-

colofon en voorwoord

tekst door Esmée Doense

verse lente-jaars afgeleverd in Houten. Én
voor de zekerheid wordt er een als-dan-regeling getroffen met L.A.N.X.. Fun fact van
de redactie: uit betrouwbare bron weten
wij dat het aan de VU gelieerde Okeanos
inmiddels ook een optie heeft genomen.
Omdat vanwege lustrumactiviteiten op het
A.S.C. de kans aanwezig is dat ook Nereus
een reservering maakt aan de Nieuwezijds
Voorburgwal is de kans op een kroegjool bij
L.A.N.X. dit jaar groter dan ooit.
Lettertype 9
De eerste kroegjool, dat zien ze dan wel
weer zitten daar voorbij de Omval. Ondanks al het bovengenoemde, blijft vooral
een soort ongedwongen bescheidenheid de
boventoon voeren. ‘Skøll wint de Varsity’
staat in lettertype 9 op een donker muurtje in de hoek van de sociëteit geschilderd.
Lennart: “Ik ben er nu twee keer geweest
met goed weer, ik denk niet dat ik er zou
willen zijn met slecht weer.” Het blijft toch
maar een roeiwedstrijd midden in een weiland, waar twintig boten tegelijkertijd hetzelfde vlot willen betreden.
Bureaucratie
Desalniettemin zijn ze maar druk met die
136e Varsity. Er heerst een mentaliteit die
bestempeld kan worden als voorzichtige
vastberadenheid. De mannen zijn vroeger
begonnen dan andere jaren en er wordt
hard getraind. Wederom wordt met gepaste
bescheidenheid gesproken over de kansen

van aankomend jaar: “Het kan vast wat
moois worden.” Er zijn zelfs al wat roeiers
afgevallen. Niet eens omdat ze ondermaats
presteerden, maar om bureaucratisch, politiek geneuzel. Het zal eens niet. Roeien en
politiek zijn nauw verbonden. Tegenwoordig besluiten tiendejaars, onder het juk van
Den Haag, dan toch de studieboeken aan de
wilgen te hangen en op zoek te gaan naar
een baan. Nog een jaartje je scriptie uitstellen of een master Filosofie starten om louter de Varsity te kunnen starten, is er niet
meer bij. Laat Triton het niet horen.
Mbo’ers
En dan is er nog de kwestie van de mbo’ers.
Mei jongstleden werd bekend dat deze
groep, voorheen bestempeld als deelnemers, voortaan door het leven gaat als studenten. Deze wijziging in bejegening zou
een legio aan deuren en ramen openen voor
deze groep. Waar zij eerst werden buitengesloten van nagenoeg alle studentikoze
activiteiten, zouden zij nu kunnen participeren. Skøll maakt het allemaal weinig uit.
Wat hen wel aan het hart gaat, is dat deze
groep nog altijd niet de Varsity mag starten:
“Dat is een kick in the face van de diversiteit van de sport.” Naar het hoe en waarom
hiervan blijft het op deze zonnige ochtend
slechts gissen. Is de Varsity écht zo’n rigide instantie? Of is Skøll zijn tijd ver vooruit? Is het onwil vanuit de Varsitycommissie? Of is het onmacht? Wachten ze rustig
de daadwerkelijke wetswijziging af in het

politieke seizoen van 2020-2021? Of heeft
misschien nog niemand er écht een punt
van gemaakt? Het blijkt dat Skøll er in ieder
geval last van ondervindt. Er roeit namelijk een mbo’er hard bij Skøll. En hij mag de
Varsity niet starten. Al pratende lopen de
gemoederen hoog op. Uitspraken als “het
wordt een elitaire bende” en “ze stellen
hun eigen wetboek op” vliegen over tafel.
Of de mbo’er in kwestie er last van heeft?
“Hij heeft het gewoon geaccepteerd.”
Wat betreft de mbo-kwestie lijkt de strijd
nog niet gestreden. Hetzelfde geldt voor de
Varsity, eerst maar eens 7 april afwachten.
Voor Skøll geldt hoe dan ook dat de Varsity
een feestje voor iedereen blijft.
Een dag later kom ik nog even terug voor
een foto, de zon schijnt nog steeds en de
sfeer is wederom ongedwongen. Op de
vraag of de overige drie roeiers nog iets toe
te voegen hebben aan dit stuk: “Kun je alsjeblieft de titel ‘Knor knor, motherfucker’
maken?” Natuurlijk jongens, geen probleem. //

Vorige pagina
Oude Vier van Skøll in actie op de
135e Varsity. Beeld door Merijn
Soeters
—
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Oude Vier van Skøll voor een
selectietraining. Beeld door Esmée
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Dare
Dare to excel
Je kent ze waarschijnlijk van #supersnelherstel
of Goverts blog: Janneke van der Meulen (32)
en Govert Viergever (29) houden zich beiden
al jarenlang bezig met voeding. Janneke is
inmiddels overtuigd veganist, terwijl Govert
juist bijna alles eet. Wat hebben zij geleerd
van jarenlang zelfonderzoek? Zijn we nou
wel echt omnivoren? Is eten emotioneel
of functioneel? Varsity Magazine gaat op
een zonnige dinsdagmiddag met hen in
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op www.m2mobi.com.

gesprek. Het moet er komisch uitgezien
hebben. Terwijl we met het interview willen
aanvangen, schuift Govert een bagel met kip
naar binnen, en Janneke begint aan haar derde
gemberthee.
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“Veganisten
vreten zich vol
met bonen en
ruften als een
gek.”

Hoe het begon
J. Ik was 15 en had altijd honger. Toen ben ik op een goede dag
gewoon het internet opgegaan en heb ik ingetikt ‘altijd honger’.
Daar las ik over een onderzoek met ratten en geraffineerde suiker. Kortgezegd kwam daaruit naar voren dat die ratten niet van
dat suiker af konden blijven, als echte junks. Ik dacht: “ik lijk op
die ratten!” Toen ben ik direct gestopt met snoep, koek en junkfood. Mijn vader is kleinzoon van een slager en mijn moeder boerendochter. Wij aten niet vegetarisch thuis en ik mocht dat ook
niet worden, tot ik er zelf achter kwam hoe ongelooflijk slecht
vlees is. Inmiddels ben ik veganist geworden, sinds eind 2013, nadat ik terugkwam van het WK in Zuid-Korea.
G. Ik was ook 15, toen begon ik te roeien met jongens die veel groter
waren dan ik. Het viel me op dat die lange jongens veel vaker een kans
kregen. Op een gegeven moment zag ik de film Terminator 2. Ik zag
die man, zijn lichaam en zijn superheldenkrachten en dacht: spieren zijn
de oplossing. Ik dook daar vol op. Ik heb met bodybuilders getraind, in
zo’n pillenwinkel gewerkt. Eiwitshake was m’n middle name – ik ontplofte
compleet qua spiergroei.
De heilige graal
G. Hoe meer je leest, hoe meer kennis je krijgt, hoe meer je merkt dat er
zoveel opvattingen zijn…
J. Zo begin ik ook mijn tweede boek: hoe kan het dat iedereen iets
anders zegt?
G. Rond de jaren 2014 en 2015, de tijd dat ik selecteerde voor de Olympische Spelen, was ik enorm bezig met voeding en spieropbouw. Toch
raakte ik langzaam overtraind. Toen dacht ik: wacht even, ik heb fucking
dikke spieren, maar ondertussen voel ik me hartstikke depressief. Dus
had ik én stress van de selectie én ik mocht van alles niet van mezelf,
omdat ik diëten volgde. Diëten komt er altijd op neer dat je iets niet
mag. Ik heb me toen voorgenomen: ik ga het helemaal tot de bodem
uitzoeken. Dat is lastig, want er is enorm veel informatie, en iedereen
denkt dat-ie expert is, ‘want ik eet toch ook drie keer per dag?’ Je bent
ook gewoon beïnvloedbaar, je wilt dingen geloven, dus degene met de
grootste spieren heeft gelijk.
J. Dat is ook precies de reden dat ik weinig doe in de roeiwereld: ik
heb geen Olympisch goud, dus ze zullen me never serieus nemen.
G. Afijn, ik ging echt op de wetenschappelijke tour. Maar al snel raakte ik
het vertrouwen kwijt, want als je iets wilt bewijzen met voeding, kun je
het altijd voor elkaar krijgen. Ieder lichaam is anders.
J. Het is gigantisch complex.
G. Het is te complex. Dat is een conclusie waar ik redelijk mee kan leven.

Op gevoel
G. Waar we volgens mij naar terug moeten: luisteren naar je lichaam en je gevoel. Je lichaam weet
heus wel wat goed en slecht is.
J. Hier ben ik het absoluut niet mee eens.
Vraag maar eens aan een heroïneverslaafde
wat goed is voor z’n lijf.
G. Die weet heus wel dat dat spul niet goed is.
J. Maar toch doet-ie het.
G. Als je bereid bent te luisteren naar je lichaam,
weet je wat het echt nodig heeft.
J. In contact staan met je lichaam is één van
de belangrijkste dingen. Ik denk alleen dat
het in deze maatschappij lastig is om de
juiste keuzes te maken op basis van je gevoel.
G. Ja, dat moet je dus ook leren. Mensen moeten begrijpen dat eten ook
met emoties te maken heeft.
J. Volgens mij is het heel simpel. Voeding is twee dingen: brandstof en medicijn. Niet meer en niet minder.
G. Dan ga je voorbij aan het feit dat eten meer is dan dat. Ik ben ongelukkig geworden van het feit dat eten functioneel is. Eten is volgens mij
ook emotioneel.
J. Je ziet dat mensen eten om allerlei redenen: om dingen te vieren, om de week af te sluiten, omdat we ons kut voelen…
Omnivoor of fructivoor
J. Ik denk dat je bij voeding altijd uit moet gaan van het principe:
we weten het niet.
G. We weten het best. We zijn omnivoren.
J. We zijn fructivoor.
G. In de tropen misschien. Hoezo zouden we nou weer fructivoor zijn?
We leven toch hier in Nederland? Er hangt niks aan die bomen hier, wat
moet ik dan eten?
J. We kunnen overleven op een dieet dat ook voor een deel uit
vlees bestaat. Maar als sporter wil je niet overleven, je wilt leven
op de toppen van je kunnen en maximaal presteren. Daarom leef
ik in overeenstemming met onze menselijke anatomie: kijk naar
onze handen, tanden, het zuur in onze maag, de lengte van de
darmen; anatomisch zijn wij ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Daarom eet ik superveel fruit.
Hier zijn we het niet over eens. Ik vind het super speculatief wat je zegt.
Ze hebben vaak genoeg mensen op een plantaardig dieet gezet

en helemaal getest op algehele vitaliteit en
prestaties. Hoe meer je teruggaat naar een
natuurlijk dieet, hoe beter ze scoren en zich
voelen.
G. De langetermijneffecten daarvan zijn helemaal
niet duidelijk.
Topsport en veganisme
G. Kijk jij weleens naar de negatieve effecten van
een plantaardig dieet?
J. Noem er eens een?
G. Dat een heleboel mensen geen idee hebben wat
ze doen.

Nereus

INTERVIEW

J. Een lekkere hormoonkip,
Goof!
G. Dit is een goeie tent hoor, ze
doen alles biologisch.
J. Biologisch is héél belangrijk
voor de aarde. Biologische
landbouwmethoden houden
rekening met de vruchtbaarheid van de grond en met de insecten, reguliere landbouw niet.
G. Hier ben ik het echt helemaal mee eens. Uitgeputte grond is echt een
enorme bedreiging.
J. De insectenpopulatie is met 75% afgenomen.
G. Er is net weer een onderzoek uitgekomen hoe slecht het gesteld is
met de insectenmassa. Er wordt te agressief gespoten, leefgebieden
worden verkleind, echt funest voor de grond. Je hebt nu vaak te maken
met monocultuur. Dat moet je zo zien: planten hebben een bepaald dieet, net als wij. Die plant trekt de grond leeg met die mineralen die hij
nodig heeft. Na een tijdje is die grond gewoon op. En de grond is eigenlijk
wat we eten!

Bovendien: als je bepaalde dingen niet mag eten en je bent
daar continu mee bezig, dan krijg je angst, schuldgevoel
en schaamte. Dat is veel giftiger dan die gluten die een
beetje op je darmen werken. Ik mag alles nu, maar ik ben
lactose-intolerant, dus dat eet ik niet. Je bent niet alleen
wat je eet, je bent ook wat je denkt. Je kunt als topsporter
een heleboel doen met gezond eten, maar het is niet de
heilige graal. Daar heb ik op terug moeten komen. Mijn
overtuiging is nu 80-20: 80% van de tijd gezond en 20%
van de tijd doe je gewoon waar de fuck je zin in hebt. Dan
heb je een topleven.
J. Ik mag alles eten van mezelf, ik wil alleen niet alles
eten. Zoals jij het vertelt, daar krijg ik ook bijna stress
van, het voelt heel benauwend. Voor mij
is de nummer één reden geweest: dierenleed. Het enige is dat ik het ook breder wil
trekken: wat gebeurt er op dit moment in
de wereld? We hebben een gigantisch klimaatprobleem en onze eetgewoontes zijn
enorm belastend. De grootste impact op het
milieu heeft hetgeen je op je bord schept.
Ik wil dus onder andere met eten het goede
doen voor de wereld, en dat geeft me enorm
veel vrijheid en blijdschap!

J. Dat hebben veel mensen die alles eten ook niet.
G. Ze vreten zich vol met bonen en ruften als een gek. Ik volg wat carnivoren die zijn overgestapt van een veganistisch naar een 100% vlees
dieet. Ik moet er ook niet aan denken. Maar
ineens zijn hun auto-immuunziektes genezen. Zo zie je maar weer, elk lijf is anders.
Ook zo’n dieet van vlees, daar zit misschien
wel wat in. Het gevaar is dogmatisch te
worden. Ik ben zeker voor win-win, maar
voor sommige mensen is veganist zijn gewoon double loss.
J. Uiteindelijk denk ik ook dat je training en herstel bepaalt wat goed voor
je is, niet je dieet. Dat is slechts ondersteunend. Sterk word je van slim eten
en slim rusten.
G. Met veganistisch zijn ga je niet sterk genoeg worden om de top te bereiken.
J. Dat is niet waar. Kijk naar Novak Djokovic en powerliftster Sanne Visser.
G. Toch zijn er veel minder topsporters die veganist zijn.
J. Dat heeft met cultuur te maken, niet met een optimaal dieet.
G. Mijn punt is: je kunt niet zomaar over op een plantaardig dieet. Je kunt
ook niet op iedere computer iOS zetten.

J. Ik doe dat absoluut niet. Je kunt met een plantaardig dieet prima genoeg eiwitten binnenkrijgen.
G. Hoe kom jij aan je eiwitten dan?
J. Fruit, bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier, noten, zaden, pitten, peulvruchten.
G. Dat gaan mensen niet vreten, joh.
J. Ik ken mensen die het superlekker vinden!
G. Ja, mensen die al veganist zijn. Maar mensen die dat niet zijn, die spugen in je gezicht. Ik heb zelf ook eens veganistisch gegeten. Natuurlijk
heb ik het toen eerst tot de bodem uitgezocht. En je wordt er gewoon
niet gelukkig van. Ik werd er echt leip van dat ik geen kaas mocht. En
dat ik elke hap moest nadenken of ik het kon
eten. En dat ik altijd iets moest meenemen
als ik ergens ging eten.
J. Zonder ruggengraat wordt het lastig, ja.
G. We zijn mensen, jij maakt ook fouten. Als
ik jou hoor praten, heb ik ook het idee dat
je best vaak schuldgevoelens hebt, en angst.
En ook genoeg twijfelt.
J. Dat mag je denken. Het is een proces en
ik blijf leren.
G. Ga je dan een keer verdiepen in het carnivorendieet. Je mond valt open, ik was zelf
ook verbaasd.
J. Ik heb dat Tekst
gedaan,
vind het niet
door maar
Bob Meijer
Wilto
overtuigend. Beeld
Zo’n door
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absoluut geen
—
win-win voor mij, want er gaat dierenleed
mee gemoeid.
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“Vraag maar
eens aan een
heroïneverslaafde
wat goed is voor
zijn lijf.”

Eiwitten
G. Ik neem elke dag lactosevrije eiwitshakes. Anders kun je gewoon geen
spieren opbouwen.

Het lijkt erop dat de onderzoeken
en meningen over voedsel talrijker
zijn dan er mensen op de aarde
rondlopen. We gaan er vandaag
in ieder geval niet uitkomen – we
hadden wel uren verder kunnen
discussiëren, maar er moet weer
getraind worden. //
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Veroorzaker van Gyas
In Groningen is Aegir de oudste vereniging
van de stad en Gyas de jongste. Hoe dat zo
is gekomen vroeg ik aan de ‘veroorzaker’ van
Gyas. Juist, veroorzaker, “want Theo Rijnten is
de oprichter,” aldus Feico Camphuis.
Het gesprek vindt plaats in de bestuurskamer
van de Hunze, de burgerroeivereniging van
Groningen. Of het toeval is weet ik niet, maar
het past wel mooi in het plaatje. Feico Camphuis is erelid van de Hunze en van Gyas en
stond aan de wieg van de laatste, die geboren
werd uit de eerste.

tekst door Wouter de Boer

Van Hurra tot Gyas,
hoe de knorren
geboren werden

Alle corporale roeiverenigingen zijn opgericht als subverenigingen van één van de
corpora. Maar er zijn meer studentenverenigingen in Nederland. Hebben die dan
ook allemaal een roeisub? Of zijn alle roeiknorren gewoon als planten uit de grond
geschoten? Hoe zijn er studentenroeiverenigingen ontstaan naast alle corporale
verenigingen?

Van Groningen via Delft naar Groningen
In 1949 stak Feico vanuit zijn ouderlijk huis de
straat over en liep aan de overkant naar binnen bij de Hunze: hij wilde graag lid worden.
Als zestienjarige werd hij het enige jeugdlid.
Nadat hij wat vrienden mee had genomen waren er genoeg roeiers voor een acht. Dat was
niet de enige keer dat hij de eerste steen legde voor een bloeiende vereniging of jeugdafdeling.
Toen hij na zijn eindexamen naar Delft vertrok,
ging hij roeien bij Laga en startte twee keer
de Varsity. De eerste keer in de Lichte Vier
(1952) en na zijn diensttijd in de Jonghe Acht
(1955). Helaas ging hij beide keren zonder blik
terug naar Delft. Na een aantal jaar geholpen
te hebben bij het coachen keerde Feico terug
naar Groningen en de Hunze maar ook daar
stopte hij na een aantal succesvolle jaren met
coachen: “Het Hunzebestuur wilde andere dingen dan ik.” Totdat in de herfst van 1963 Theo
Rijnten zich bij Feico meldde. “Dat is het begin
van Gyas.”
Unitas
Theo Rijnten kwam van Jason in Arnhem, ging
in Groningen studeren en werd lid van Unitas.
Hij wilde wel roeien, maar geen corpslid worden, dus bij Aegir kon hij niet terecht. De Hunze, toentertijd bekend om het goede niveau
damesroeien –alleen mannen mochten lid
worden van Aegir– was de enige optie. Rijnten
had de wens om de Head in een acht te starten, maar kon geen acht vullen met Hunzeleden. Na een jaar raceroeien in de skiff maakte
hij bij Unitas een aantal leden enthousiast voor
het roeien om zo een acht te vullen voor de
Head. De roeiers waren er nu, maar de coach
niet. Enter Feico.
Duitse invloeden
Eerst hield hij de spreekwoordelijke boot af.
“Zo werkt dat niet, de coach wordt gevraagd
door het bestuur, niet door de roeier. Het bestuur zal mij vast en zeker niet vragen, want
ze weten dat ik er heel anders over denk.” Dat
kwam omdat er destijds een revolutie op roei-

"De coach wordt
gevraagd door
het bestuur, niet
door de roeier."

gebied plaatsvond in Duitsland
onder
aanvoering van
Karl Adam. Feico volgde de
ontwikkelingen
van het moderne Duitse roeien
op de voet en de Hunze deed dat minder. “Wij
lazen Rudersport. Als je daar door de jaren
heen bladert kan je de ontwikkeling naar het
moderne roeien precies volgen.” Karl Adam,
een Duitse sportleraar, was een grote inspiratiebron voor Feico. Maar het Hunzebestuur
had daar andere ideeën over, en dus achtte
hij de kans op toestemming om te gaan coachen klein. Dat bleek anders te lopen. Na een
gesprek met het bestuur, dat zijn wensen inwilligde, was de ploeg met veertien roeiers en
een coach compleet.

HURRA
Na een winter trainen werd er, in de voorbereiding op de Head, een sparsessie gevaren met
de tweedejaarsacht van Aegir. Op de Head zelf
eindigde de acht in de middenmoot. “Dat was
wel tevredenstellend, maar langzamerhand
kwamen we er ook achter dat als je wat wilt, je
wel meer keuze moet hebben.” Dus werden er
van meerdere studentenverenigingen, Vera en
Albertus Magnus, nieuwe leden aangetrokken.
“In april 1964 legden we een stapeltje van zo’n
25 aanmeldformulieren op tafel.” Dat, samen
met het feit dat de supporters de acht aanmoedigden met ‘HURRA’, (voluit ‘Hunze Unitas
RaceRoei Associatie’, een soort dispuut van
Unitas), in plaats van gewoon ‘Hunze’, stoorde de toenmalige voorzitter Joop Dijk. Als ze
op die manier doorgingen zou de vereniging
zo snel groeien dat ze het niet meer konden
bijbenen en praktisch een studentenroeivereniging worden. Omdat in de rest van het land
de algemene studentenroeiverenigingen uit
de grond schoten was de verwachting dat dat
in Groningen ook zou gebeuren. Daarom was
het advies om dan maar direct een vereniging
op te richten. Het Hunzebestuur zegde steun
en een aantal boten toe totdat er een eigen
botenhuis gevonden zou worden.
Gyas
“In september ’64 hadden we direct al zo’n
200 leden.” De instructie werd nog op de Hunze gegeven door Feico en een aantal roeiers
uit de HURRA-acht. Rijnten regelde alle zaken
met de gemeente en de universiteit, Feico zette de roeilijn uit. De manier van ploegvorming
werd overgenomen van Laga en de instructie
werd ingericht naar het idee van Karl Adam.
In tegenstelling tot Aegir werd de nieuwe studentenroeivereniging ook opengesteld voor
vrouwen. “Magna Pete, de vrouwelijke studen-

tenvereniging,
roeide al heel
lang bij de Hunze dus we hadden meteen een
damesafdeling
die al enige ervaring had.”

In de tussentijd vond Rijnten een plek en op 16 december 1964 werd
de eerste paal voor het botenhuis de grond
ingeslagen. De vastlegging van een nieuwe
vereniging was aanstaande. In februari 1965
werd het botenhuis geopend en op 12 mei
van dat jaar vond de oprichtingsvergadering
plaats, Gyas werd geboren. Kort daarvoor,
toen Rijnten op een dag naar het ouderlijk huis
in Arnhem liftte, kwam hij bij een docent oude
talen in de auto terecht. Die vertelde hem het
verhaal van Gyas, een Romeins slagroeier. “De
strepen op het tenue waren een idee van mij.
Je had in Nederland alle mogelijke kleuren en
vormen. Ik had in Rudersport een foto van
Wiesbaden, die in die tijd een hele goede herenacht hadden, gezien. Zij hadden een oranje
en blauwe diagonale streep maar in de Rudersport stond die foto in zwart wit. De kleuren
waren dan weer het idee van Theo. Bruin stond
hem erg goed dus een bruine blazer leek hem
wel wat en daar draag je dan een zwarte broek
bij.”
De rest is geschiedenis
De eerste boot werd van Jason geleend. Daarna is bij de Hamburger Ruderclub de eerste
acht gekocht, de Chimaera. “We zijn toen met
een bus naar Hamburg gereden, hebben een
proefvaart gemaakt en die acht gekocht. We
kregen een gladde vier voor een zacht prijsje
erbij.” Enkele jaren na de oprichting vertrok
Feico naar Duitsland om in Hamburg te coachen. Na een jaar werd hij gevraagd om bondscoach van de Beierse Roeibond in München te
worden. De situatie op Gyas was ondertussen
constant en de vereniging was groot genoeg
om uit te groeien tot een vereniging van formaat. Ze hadden hem niet langer nodig.
Het debuut van Gyas op de Varsity in 1973
maakte Feico niet mee, omdat hij nog in Duitsland zat. Hij is nog wel een enkele keer naar
Houten geweest om te kijken toen de Oude
Vier van Gyas kanshebber was. Feico heeft
echter nooit Gyas de Varsity zien winnen, dat
heeft immers nog nooit iemand gezien. //

Beeld uit archief Gyas
—
Vorige pagina
Een acht van het nog jonge Gyas.
Botentransport door middel van
een bus.
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#ROWME
tekst door Luitzen de Boer

De Varsity en haar Magazine worden vaak als een conservatief
bastion gezien. Tradities lijken alles te bepalen. En dat is
natuurlijk ook zo. Het wordt namelijk weer tijd voor de jaarlijkse
gang naar Houten. Om daar vervolgens in een weiland te weten
dat hier het centrum van het universum is. Dat daar, en op dat
moment, de belangrijkste sportwedstrijd van de wereld wordt
gehouden. Weliswaar op een daarvoor ongeschikt kanaal. Met
toeschouwers die kluiten gooien en vaak geen roeier bij naam
kennen. In een volstrekt achterhaald nummer. En waar de
winnaar vaak van tevoren voor iedereen al duidelijk is. Maar,
onbetwist het belangrijkste evenement van het jaar.

Het niveau is al jaren ook daadwerkelijk hoog. Maar is
dat de reden dat er
duizenden
mensen
op af komen? Dat het
een eigen magazine
heeft? Dat er volwassen (witte) mannen
staan te huilen als Triton alweer niet wint
(of erger nog, als een knorrenclub uit hun stad dat wel doet). Nee,
er zijn ook andere redenen voor het ongekende gewicht dat er nog
steeds wordt gehangen aan het winnen van de Varsity. Wij kunnen
ons hier namelijk ook heerlijk opsluiten in onze eigen veilige cocon.
Denken dat alle huidige maatschappelijk issues en problemen ons
niet raken. We wanen ons in een niet-veranderend verleden, waar
iedereen correct gedrag (en dan onze versie daarvan) waardeert.
Waar het dragen van een gescheurd jasje en een vieze das als ‘vo
wordt gezien. Waar je een cultheld bent als je er ooit gezonken bent.
En dat is heerlijk.

Kunnen wij wel blijven navelstaren? Of moeten wij eens indringend
en kritisch naar onszelf en de buitenwereld kijken? U denkt misschien dat het Varsity Magazine ook een bolwerk van conservatisme
is. Integendeel, juist wij hebben vaak de spreekwoordelijke knuppel
in het hoenderhok gegooid. Natuurlijk zijn daar de, vrijwel jaarlijkse, relletjes die onze excuus-knor Rogier Blink blijft veroorzaken.
Maar dit valt meer onder het kopje fake news. Wij deinzen ook niet
terug voor de grote kwesties die in ons huidige (Trumpiaanse) tijdsgewricht spelen. Via ons werden bijvoorbeeld al nepotisme (bij de
selectie van de eerstejaars acht van Njord), machtsmisbruik (de perikelen bij de roeibond), positieve discriminatie (mensen die vanwege hun huidskleur al in hun eerste jaar op slag mogen van de oude
vier of op de varsityposter terecht komen) en valsheid in geschrifte
(universiteiten die zo graag willen winnen dat ze mensen gratis inschrijven die daar echt geen studie volgen) uitgebreid aan de kaak
gesteld. Welke issues zijn er nog over die nog besproken moeten
worden. Waarvoor zijn wij nog bereid om (voor de zoveelste keer)
met rechtszaken bedreigd te worden?

Iedereen kent ze wel;
die mensen die met
iemand in het bootje
stappen.
Eindeloos
trainen om het samenzijn zo synchroon
en goed mogelijk te
laten verlopen. Beloftes van samen naar
de finish. Maar, als
het even niet loopt,
iemand heeft een kleine blessure, of er is iemand met een aantrekkelijker lichaam, dan zijn ze vertrokken. Lekker blik trekken met
iemand anders. Of met een hele groep anderen. Of nog erger; met
mensen van een andere vereniging. Allemaal #rowme. Vaak komen
deze lieden doodleuk weer terug naar mensen die ze eerder verlaten
hadden. Om zich weer door hen de baan over te laten trekken. Nog
meer #rowme.

Heel roeiend
Nederland heeft het
recht om te weten wie
onze roeisletten zijn!

Nereus

Maar het is natuurlijk niet de realiteit. Alle maatschappelijke en
sportieve problemen en schandalen raken ons ook. De huisjesverhuurder in de Beekse bergen kan u bijvoorbeeld alles vertellen over
vandalisme. En ook de roeisport wordt af en toe opgeschrikt door
dopingverhalen. Dat laatste nog niet in Nederland, maar is het niet
heel naïef om te denken dat het dan bij ons wel niet zal gebeuren?
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Daar vinden we met zijn allen toch ook iets van? En om dit te benadrukken, wat we daarvan vinden, moet er meer ruchtbaarheid aan
gegeven worden. Daarom stellen wij voor dat iedere vereniging ieder
jaar een ‘slet van het seizoen bokaal’ uitreikt. Zowel voor een man
als voor een vrouw. Voor diegene die met het hoogste aantal partners
een wedstrijd heeft geroeid. Misschien wel met een speciale vermelding als je ook nog een keer van de verkeerde kant/boord bent geweest. Of met een verschillend aantal riemen in je hand.

En hoe mooi zou het zijn als die sletten hier zelfs trots op waren.
Dat er een speciaal ‘slet van het seizoen T-shirt’ komt, of zelfs een
oproei-jasje. Of een speciaal haakje in de kleedkamer. Dat mensen
later zullen zeggen: “In 2019 was mijn man/vrouw/vader/opa de slet
van het seizoen van Nereus, en misschien wel van heel Nederland”.
Heel roeiend Nederland heeft het recht om te weten wie onze roeisletten zijn!

Kortgeleden was er forse reuring op een KNSRB-vereniging, omdat
iemand de ‘slet van de zomer bokaal’ kreeg. Hier willen wij geen verdere woorden aan vuil maken. Want het is natuurlijk ook heel onwenselijk om mensen aan te spreken op hun gedrag buiten de boot.
Maar wat er in de boot gebeurt, daar mogen wij natuurlijk van alles
van vinden. En dat doen we ook!

Dit is de politieke correctheid voorbij. Dan blijven we niet hangen in
onze veilige cocon, maar gaan we de echte issues van deze tijd aan.
Wij roepen iedereen op om zich in deze discussie te mengen. Namen
te noemen. Designs voor bekers, T-shirts of jasjes te maken (het Varsity Magazine wil hier ook graag aan bijdragen met een vermelding
op een prominente plaats). Roep het van de daken. Laten we met z’n
allen zorgen dat op 7 april niet alleen # varsity, maar ook #rowme
trending wordt.

Wij stellen daarom voor dat iedere vereniging jaarlijks, publiekelijk,
zijn grootste slet benoemt. En dan niet van de zomer, nee, van het
seizoen. ‘De slet van het seizoen’. Dit alles zien we graag ondersteund
door een social-mediacampagne. En dit is dus niet #metoo. Nee, het
betreft hier een andere hashtag; #rowme. Want dit is wat ons allen
raakt. De mensen die zich schaamteloos door anderen laten roeien.
Het is daarom gewoon goed om de roeisletten te benoemen.

En als dit toch een brug te ver blijkt. Als de publieke opinie zich toch
tegen ons keert. Als dit dan toch tot de rechtszaak leidt die ons faillissement inluidt. Dan zal dit het toch allemaal waard zijn geweest.
En u zult ons dan allemaal steunen met het uitdragen van de slogan:
“Je suis Varsity Magazine.” //
Deze pagina
Beeld helaas niet uit collectie
Luitzen de Boer

Na alle Varsityverhalen besloten om
op 7 april 2019 de magie tot leven te
zien komen? Dan wil je deze praktische zaken weten over de 136e editie.
Tickets
Een kaartje voor V-day koop je al voor €9,- op onze website. Zorg dat je
‘m op het evenement goed paraat hebt, zodat wij je toegangsbewijs snel
kunnen scannen. Er worden ook nog tickets bij de ingang verkocht, maar
dan betaal je wel één euro meer.
Pendelbussen
Voor €2,- kan iedereen van station Houten Castellum naar het Varsityterrein worden gebracht. Een pendelbuskaartje koop op onze site, www.
varsity.nl.
Parkeren
Wij raden sterk aan om met het openbaar vervoer of de fiets naar het
evenement te komen: de parkeermogelijkheden bij het terrein zijn beperkt.
Fietsen
Fietsen gebeurt dit jaar slechts aan de Noordzijde. Pak dus niet de Zuidzijde als je vanuit Utrecht gefietst komt! Wil of kan je niet op de fiets naar
het evenement, maar fiets je wel graag mee met de wedstrijden? Kom
dan langs bij de Swapfietsstand, die je met liefde een stalen ros verhuren.
Water
Bij een zonnige dag hoort de broodnodige hydratatie: daarom hebben
we dit jaar een watertappunt op de Varsity. Meenemen dus, die drinkfles.

DEELNEMERSKATERNEN

Beeld door Ben Kortman

Katernen? Ja, katernen. Het Varsity Magazine gelooft in groei en in investeren,
en heeft daarom dit jaar de ruimte die is uitgetrokken voor de dames maar
liefst verdrievoudigd. Omdat tot het allerlaatste moment niet helemaal duidelijk
was wie nou op welk stoeltje zou zitten en soms zelfs niet bekend was of dat
stoeltje er zou komen moet u ons maar vergeven als er een detail hier en daar
niet klopt, maar het gaat om het gebaar. De mannen zijn natuurlijk ook weer
paraat, en er zullen wederom 16 ploegen aantreden op de eerste zondag van
april. Hoe die het gaan doen hebben we weer aan de experts gevraagd. Of daar
ook iets zinnigs uitkwam, laten wij aan u over. Wij hebben in ieder geval weer
gelachen.

Tijdschema
Het voorlopige tijdschema voor de Varsity is als volgt:
10.00
Start wedstrijden
12.20
Start voorwedstrijden Oude Vier en Dames Vier
13.00-14.30 Scheepvaartpauze
16.20
Finale Dames Vier
17.00
Finale Oude Vier
Zwemmen
De organisatie raadt zwemmen af! Het water is ijskoud, en da’s in combinatie met alcohol geen al te beproefd recept. Je beoordelingsvermogen
is verminderd en onderkoeling treedt sneller op. Houd dit dus in het achterhoofd, mocht je toch niet tegen te houden zijn.
Consumpties
Er mag geen eigen eten mee het toeschouwersterrein op, maar gelukkig
zijn er genoeg foodtrucks om je de gehele dag van de nodige snacks te
voorzien. Roeiers mogen uiteraard hun boterham wél meenemen, maar
die slechts opeten op het roeiersterrein.

Met vriendelijke groet,
Pieta Vis & Roos Blaauwendraad

Kleding
Spijt dat je de afgelopen weken tóch geen Varsityposter, trui, of noem ’t
maar, aangeschaft hebt? Op V-day heb je de kans om alle producten van
dit jaar toch nog te bemachtigen. Check dus vooral onze artikelenstand!

Expertpanel

Socials
Wil je nooit meer iets van de Varsity missen? Volg ons dan op Instagram
(@knsrb_varsity) of Facebook. Mocht je nog meer vragen hebben over de
dag zelf, kan je ook onze FAQ raadplegen op www.varsity.nl.

Geniet u van dit
fijne magazine?
Help ons het
hoofd boven
water te houden
en DONEER NU!”
1. Scan de QR code met Tikkie app of camera
2. Bepaal zelf hoeveel je wilt doneren
3. Betaal via iDEAL
Of doneer direct op NL32 RABO 0142 6450 60
t.n.v. Stichting Club van Broekhuizen te Gorssel

Omdat Triton de Varsity maar blijft verliezen is ook dit jaar oudhoofdredacteur en roeigoeroe Coen Eggenkamp niet van de
partij in ons panel. Om het personeelsverloop een beetje op
gang te houden moesten wij daarom op zoek naar een ander
nieuw lid. Het extravagante diner met gouden kelken en naakte
vrouwen beviel Robin van Keeken afgelopen najaar zo goed dat
hij er werkelijk alles voor over had om dat dit jaar wederom bij te
mogen wonen. Gezien zijn deelnames aan de Oude Vier uit het
verleden leek ons dat wel billijk.
De vraag blijft nu natuurlijk wie de favorieten zijn. Wie kan beter
nog een extra shot doping nemen? Wie zou het afleggen tegen
Jenny in een wedstrijd armpje drukken? En wie kan zondag beter
lekker thuisblijven?

Govert Viergever
Goedlachse jongen met biceps van staal
zoekt spontane jongedames die met hem
een krachthonk willen delen. Probeert al
jaren een vorm van doping te vinden die
nog niet op de lijst staat of niet te detecteren is, maar praat hier verder niet graag
over. Had vorig jaar maar liefst 6 finalisten
correct voorspeld, en van vier ploegen de
correcte uitslag.
Houdt van:
pompen, milfs,
voldoende
eiwitten.
Knapt af op:
veganisten,
ED-trainingen,
te weinig
eiwitten.

Jenny van Dobben de Bruijn
Stoere, vrolijke boerenmeid met een ergo
PR waar sommige deelnemers aan het
mannenhoofdnummer niet aan zullen
komen. Heeft op een dag Njord ingeruild
voor Nereus, omdat ze in Leiden niet goed
genoeg waren, en past dus misschien
mooi in het #rowme straatje van een paar
pagina's terug. Had vorig jaar vijf finalisten
aan zien komen, waarvan
drie met bijbehorend
resultaat.
Houdt van:
cocktails, reizen,
Govert.
Knapt af op:
zachte g, racisme,
alles onder de 1,80.

VOORSPELLING MANNEN
Govert

Jenny

Robin

1.

Triton

Triton

Njord

2.

Skøll

Nereus

Triton

3.

Nereus

Njord

Skøll

4.

Thêta

Thêta

Nereus

5.

Laga

Laga

Skadi

6.

Njord

Skøll

Aegir

7.

Skadi

Skadi

Argo

VOORSPELLING VROUWEN
Govert

Jenny

Robin

1.

Nereus

Nereus

Njord

2.

Laga

Laga

Nereus

Robin van Keeken
Beer van een vent. Doet elke dag 150
push-ups, al dan niet met één van zijn vele
kinderen op zijn rug. Bijzonder vruchtbaar.
Kent een heleboel winnaars van de Varsity
die buiten Leiden niemand kent, zo leer je
nog eens wat. Lijkt verder een beschaafde
man maar kan ineens hele gekke dingen
doen. Vraag hem vooral of hij Minerva nog
binnen mag.
Houdt van:
ergometeren, dure
etentjes, Njord.
Knapt af op:
roeien op zondag,
lelijke mensen,
kleine gezinnen.

Nereus

Triton

Laga

Koen van den Herik

Kaj Hendriks

Lennart van Lierop

Lars Lipman

Positie:
Slag
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Economie en Bedrijfskunde
Studiejaar: 1e
Gewicht: 82 kg
Lengte:
184 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:24

Positie:
Slag
Leeftijd: 31 jaar
Studie:
Geneeskunde
Studiejaar: 13e
Gewicht: 99 kg
Lengte:	
197 cm
Varsity deelname: 8e
2K PR:
5:51.9 op Concept II

Positie:
Slag
Leeftijd: 24 jaar
Studie:
Wiskunde
Studiejaar: afgestudeerd
Gewicht: 87 kg
Lengte:
191 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
5:55

Positie:
Slag
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Mechanical Engineering
Studiejaar: 6e
Gewicht: 90 kg
Lengte:
190 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:09

Jeroen Walchenbach

Jacob van de Kerkhof

Wibout Rustenburg

Menno Bezema

Positie:
3
Leeftijd: 24 jaar
Studie:
Bewegingswetenschappen
Studiejaar: 2e
Gewicht: 80 kg
Lengte:
190 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:16

Positie:
3
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Rechten
Studiejaar: 7e
Gewicht: 94 kg
Lengte:
198 cm
Varsity deelname: 3e
2K PR:
5:53 op Concept II
5:42 op RP3

Positie:
3
Leeftijd: 20 jaar
Studie:
Liberal Arts & Sciences
Studiejaar: 3e
Gewicht: 96 kg
Lengte:
200 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
5:58

Positie:
3
Leeftijd: 25 jaar
Studie:
Computer Science
Studiejaar: 6e
Gewicht: 100 kg
Lengte:
193 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:06

Tom Plusjé

Jakub Grabmüller

Guillaume Krommenhoek

Daan Vos de Wael

Positie:
2
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Economie en Rechten
Studiejaar: 5e
Gewicht: 90 kg
Lengte:
193 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:04

Positie:
Leeftijd:
Studie:

2
22 jaar
Economics and Business
Economics
Studiejaar: 3e
Gewicht: 91 kg
Lengte:
196 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:04 op Concept II

Positie:
2
Leeftijd: 26 jaar
Studie:
Rechten
Studiejaar: 5e
Gewicht: 99 kg
Lengte:
202 cm
Varsity deelname: 3e
2K PR:
5:36 op RP3

Positie:
2
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Technische Natuurkunde
Studiejaar: 3e
Gewicht: 87 kg
Lengte:
193 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:05

Lucas Bollen

Harold Langen

Jan van der Bij

Louis Stolper

Positie:
Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
Geneeskunde
Studiejaar: 4e
Gewicht: 87 kg
Lengte:
187 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:09

Positie:
Boeg
Leeftijd: 28 jaar
Studie:
Wiskunde
Studiejaar: 5e
Gewicht: 88 kg
Lengte:
188 cm
Varsity deelname: 5e
2K PR:
5:54

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Boeg
27 jaar
Accountancy and
Controlling
Studiejaar: 3e
Gewicht: 92,5 kg
Lengte:
189,5 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
5:51

Positie:
Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Martine Technology
Studiejaar: 5e
Gewicht: 91 kg
Lengte:
195 cm
Varsity deelname: 4e
2K PR:
5:55

Dieuwke Fetter

Fiep Warmerdam

Aranka Kops

Babette Schep

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Positie:
Stuur
Leeftijd: 24 jaar
Studie:
Civil Engineering
Studiejaar: 7e
Gewicht: 54 kg
Lengte:
167 cm
Varsity deelname: 3e

Leeftijd: 28 jaar
Studie:
International Business
Studiejaar: 8e
Gewicht: 55 kg
Lengte:
161 cm
Varsity deelname: 4e

Govert: Als je niet meedoet
om niet te verliezen, ben je
een laffe hond
Robin: Vorig jaar was
iedereen teleurgesteld
dat ze wonnen.

Skøll

Stuur
23 jaar
Selective Utrecht
Medical Master
Studiejaar: 3e
Gewicht: 51 kg
Lengte:
165 cm
Varsity deelname: 3e

Positie:
Stuur
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Informatiekunde
Studiejaar: 4e
Gewicht: 55 kg
Lengte:
166 cm
Varsity deelname: 2e

Robin: Moet Kaj een
Siegelaartje doen/
Speciaal terugvliegen
van trainingskamp om
de Varsity te verliezen?

Govert: Als Harold nu doorstudeert,
moet hij z'n studieschuld
terugbetalen. Deze wedstrijd kan
hem dus een ton kosten.

Jenny: Als ze een Tsjech inschakelen, zijn ze wel heel
wanhopig. Wel goedkope hoeren op de kroegjool.

Govert: Bij Skøll heb
je toch geen keus.

Jenny: Deze jongens hebben
al te lang geroken aan verlies,
komt niet meer goed.

Robin: Guillaume zegt
liever met slecht roeien
te winnen dan met goed
roeien te verliezen.

Govert: Dit is misschien wel
het jaar om met een matige
vier de Varsity te winnen.
Jenny: Dat is ook een voorrecht
natuurlijk.

Robin: Ze hebben gelukkig
ook goede vrouwen.
Winnen ze misschien wat.
Govert: Azog the Defiler
doet niet mee. Dus ze
gaan niet winnen.
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Thêta

Njord

Skadi

Proteus
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Guido de Ruiter

Jelle Algie

Sander Boelens

Pieter Degeling

Positie:
Slag
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
Werktuigbouwkunde
Studiejaar: 5e
Gewicht: 93 kg
Lengte:
192 cm
Varsity deelname: 3e
2K PR:
6:04

Positie:
Slag
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
Geneeskunde
Studiejaar: 5e
Gewicht: 82 kg
Lengte:
190 cm
Varsity deelname: 3e
2K PR:
6:17

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Slag
24 jaar
Econometrie en
Operationele Research
Studiejaar: 6e
Gewicht: 86,5 kg
Lengte:
198 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:01

Positie:
Slag
Leeftijd: 20 jaar
Studie:
Maritieme Techniek
Studiejaar: 3e
Gewicht: 85 kg
Lengte:
199 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:15

Sander de Graaf

Ben Terpstra

Sebastiaan Pach

Steven Coevert

Positie:
3
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Werktuigbouwkunde
Studiejaar: 6e
Gewicht: 98 kg
Lengte:
206 cm
Varsity deelname: 4e
2K PR:
5:49

Positie:
3
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
International Studies
Studiejaar: 5e
Gewicht: 95 kg
Lengte:
196 cm
Varsity deelname: 3e
2K PR:
6:08

Positie:
Leeftijd:
Studie:

3
21 jaar
Economie & Bedrijfseconomie / Filosofie
Studiejaar: 3e
Gewicht: 80 kg
Lengte:
188 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:33

Positie:
3
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Civil Engineering
Studiejaar: 5e
Gewicht: 100 kg
Lengte:
201 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
5:59

Christiaan Rosendaal

Ewoud de Haan

Ruben van Streun

Niek van der Grift

Positie:
2
Leeftijd: 27 jaar
Studie:
Innovation Management
Studiejaar: 8e
Gewicht: 97 kg
Lengte:
199 cm
Varsity deelname: 4e
2K PR:
5:59

Positie:
2
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
HBO-Rechten
Studiejaar: 4e
Gewicht: 87,5 kg
Lengte:
199 cm
Varsity deelname: 3e
2K PR:
6:08

Positie:
2
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Bedrijfskunde
Studiejaar: 2e
Gewicht: 90 kg
Lengte:
195 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:14

Positie:
2
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
Werktuigbouwkunde
Studiejaar: 4e
Gewicht: 95 kg
Lengte:
203 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:07

Robert Tiemeijer

Bouke Algie

Iddo Rootliep

Ries Meijssen

Positie:
Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Studie:
Applied Physics
Studiejaar: 2e
Gewicht: 85 kg
Lengte:
193 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:18

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Boeg
24e
Rechten,
Bio-Farmaceutische
Wetenschappen
Studiejaar: 7e
Gewicht: 81 kg
Lengte:
187 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:37

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Boeg
19 jaar
Small Business &
Retail Management
Studiejaar: 2e
Gewicht: 86,7 kg
Lengte:
193 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:32

Positie:
Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Studie:
Werktuigbouwkunde
Studiejaar: 3e
Gewicht: 90 kg
Lengte:
203 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:14

Lotte van Dijk

Katie van der Wouden

Maarten Stinenbosch

Fleur Wellen

Positie:
Stuur
Leeftijd: 20 jaar
Studie:
HBO rechten
Studiejaar: 3e
Gewicht: 55 kg
Lengte:
170 cm
Varsity deelname: 1e

Positie:
Stuur
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Civil Engineering
Studiejaar: 5e
Gewicht: 60 kg
Lengte:
165 cm
Varsity deelname: 1e

Positie:
Stuur
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Scheikundige Technologie
Studiejaar: 3 jaar
Gewicht: 57 kg
Lengte:
171 cm
Varsity deelname: 1e

Jenny: Waarom heeft Christiaan
me nog niet gebeld? Hij is maar
tien jaar jonger dan ik.

Robin: De bekendste
naam van deze boot is
Bert Cocu.

Govert: Sander is wel echt beter
gaan roeien. Goede kans op weer
een stapje hoger dan vorig jaar.

Positie:
Stuur
Leeftijd: 23e
Studie:
Geneeskunde
Studiejaar: 4e
Gewicht: 54 kg
Lengte:
175 cm
Varsity deelname: 1e

Jenny: Een Algie betekent
dubbele winst. Drie Algies is dus
zes overwinningen.

Robin: Als ze winnen
wordt dat voor het
eerst dit jaar weer
vuurwerk in de Tent.

Govert: Als we over Njord beginnen
gaan we meteen vier decennia terug.

Jenny: Lekker broeierige blik
van die Van Streun. Christiaan
heeft concurrentie.

Robin: Sebastiaan
ziet er uit als een
gezellige jongen.

Govert: Met gezellige jongens kun je
het Amsterdam-Rijnkanaal dempen.

Govert: Goed dat Vincent Klaassens na vijf jaar eindelijk
doorheeft dat alleen de Nereusmentaliteit werkt.
Robin: Hebben ze daar nog
een beetje passie eigenlijk?
Govert: Passie maken we vruchten
van. Stoppen we in onze yoghurt.

Vidar

Euros

Okeanos

Dogus Koker

Nils van der Ent

Bas Fluitman

Jord Schaap

Positie:
Leeftijd:
Werk:

Slag
24 jaar
Internal Consultant at
Waterline, Lecturer at UvT
Studiejaar: 7e
Gewicht: 93 kg
Lengte:
190 cm
Varsity Deelname: 2e
2k PR:
06.01

Positie:
Slag
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
Civil Engineering (BSc)
Studiejaar: 4e
Gewicht: 103 kg
Lengte:
206 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:07

Positie:
Slag
Leeftijd: 24 jaar
Studie:
Master scheikunde
Studiejaar: 2e
Gewicht: 88 kg
Lengte:
195 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:14

Positie:
Slag
Leeftijd: 25 jaar
Studie:
Bedrijfskunde MER
Studiejaar: 6e
Gewicht: 84 kg
Lengte:
196 cm
Varsity deelname: 2e
2k PR:
6.40

Jochem Hoekstra

Douwe Schriemer

Ben Bakker

Dries Beer

Positie:
3
Leeftijd: 24 jaar
Studie:
Bestuurskunde
Studiejaar: 5e
Gewicht: 95 kg
Lengte:
191 cm
Varsity Deelname: 3e
2k PR:
6.02

Positie:
Leeftijd:
Studie:

3
20 jaar
Mechanical Engineering
(BSc)
Studiejaar: 2e
Gewicht: 94 kg
Lengte:
195 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:22

Positie:
3
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Geschiedenis
Studiejaar: 1e
Gewicht: 92 kg
Lengte:
197 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:10

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Niek van Limbergen

Sascha Bergsma

Willem van Soest

Benjamin Koet

Positie:
Leeftijd:
Studie:

2
21 jaar
Econometrie and
Operations Research
Studiejaar: 4e
Gewicht: 86 kg
Lengte:
194 cm
Varsity deelname: 1e
2k PR:
6.21

Positie:
2
Leeftijd: 20 jaar
Studie:
Creative Technology (BSc)
Studiejaar: 2e
Gewicht: 100 kg
Lengte:
202 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:18

Positie:
2
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Verpleegkunde
Studiejaar: 3e
Gewicht: 86 kg
Lengte:
200 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:09

Positie:
2
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Economics & Business
Studiejaar: 3e
Gewicht: 78 kg
Lengte:
193 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:29

Jasper van der Gaag

Paul Stöver

Reint Beuling

Lars Otto Pals

Positie:
Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Studie:
Economie en Bedrijfseconomie Studiejaar: 3e
Gewicht: 85 kg
Lengte:
186 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:13

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Boeg
27 jaar
Mechanical Engineering
(MSc)
Studiejaar: 7e
Gewicht: 97 kg
Lengte:
194 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:15

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Boeg
22 jaar
Master Scheikundige
Technologie
Studiejaar: 5e
Gewicht: 80 kg
Lengte:
194 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:16

Positie:
Boeg
Leeftijd: 19
Studie:
Biologie
Studiejaar: 1e
Gewicht: 70 kg
Lengte:
182 cm
Varsity deelname: 1e
2k pr:
6:41

Sophie van Lotringen

Lydia Grote Schaarsberg

Jeanine Vos

Sophie Buijs

Positie:
Stuur
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Geneeskunde
Studiejaar: 4e
Gewicht: 80 kg
Lengte:
166 cm
Varsity deelname: 1e

Positie:
Stuur
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
Scheikunde
Studiejaar: 3e
Gewicht: 56 kg
Lengte:
171 cm
Varsity deelname: 1e

Positie:
Stuur
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
Data Science
Studiejaar: 4e
Gewicht: 55 kg
Lengte:
162 cm
Varsity deelname: 1e

Robin: Een jool in het
safaripark lijkt me dit jaar
niet realistisch.

Aegir

Jenny: Ze zijn allemaal
vroeg begonnen met
studeren. Als ze net zo
vroeg aan de start zijn,
maken ze misschien een
kans.

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Stuur
26 jaar
Industrial Design
Engineering (MSc)
Studiejaar: 8e
Gewicht: 62 kg
Lengte:
173 cm
Varsity deelname: 2e

Robin: Douwe heeft
een bek als een love
torch.

Govert: Nils lijkt op
de tegenstander van
Rocky in Rocky 4.

Jenny: Zien de jasjes van Euros er zo uit?
Weer wat geleerd.

Robin: Komt Derk
Noordhuis nog terug?
Jenny: Oproep aan Reinder,
Allert en Derk: doe allemaal
weer mee. Toen was het nog
leuk om naar Aegir te kijken.

Govert: Willem is
Verpleegkunde gaan doen
omdat hij net zo hard
wilde gaan als Tone. Dat is
nog niet helemaal gelukt.

3
23 jaar
Sport, Management &
Ondernemen
Studiejaar: 4e
Gewicht: 82 kg
Lengte:
191 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:22

Jenny: Mooi, wel alvast
LANX reserveren en Nereus
dwarsbomen met deze vier.

Govert: Dit is weer hun
lichte middengroep ofzo.

Jenny: Heeft Okeanos een
middengroep dan?

Gyas

Orca

Phocas

Argo

Jorn Haverkort

Cas Klingenberg

Casper van Aarle

Luuk Achterberg

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Slag
24 jaar
Human Resource
Managment
Studiejaar: 4e
Gewicht: 90 kg
Lengte:
196 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:06

Positie:
Slag
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Fysiotherapie
Studiejaar: 5e
Gewicht: 93 kg
Lengte:
200 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:26

Positie:
Slag
Leeftijd: 24 jaar
Studie:
Data Science
Studiejaar: 6e
Gewicht: 78 kg
Lengte:
186 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:26

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Ties Talsma

Robbert Kooiman

Erwin Huzen

Marten Breeuwer

Positie:
Leeftijd:
Studie:

3
21 jaar
Econometrics and
Operations Research
Studiejaar: 2e
Gewicht: 100 kg
Lengte:
199 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:01

Positie:
Leeftijd:
Studie:

3
23 jaar
Game Design and
Development
Studiejaar: 5e
Gewicht: 96 kg
Lengte:
203 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:16

Positie:
Leeftijd:
Studie:

3
27 jaar
Geografie, Planologie en
Milieu
Studiejaar: 10e
Gewicht: 95 kg
Lengte:
190 cm
Varsity deelname: 3e
2K PR:
6:10

Positie:
3
Leeftijd: 25 jaar
Studie:
BSc Agrotechnologie
Studiejaar: 5e
Gewicht: 90 kg
Lengte:
196 cm
Varsity deelname: 4e
2K PR:
6:12

Axel Boomgaard

Pieter Haijtema

Thom Joosten

Reinder Droppers

Positie:
Leeftijd:
Studie:

2
22 jaar
Leraar Lichamelijke 		
Opvoeding
Studiejaar: 3e
Gewicht: 87 kg
Lengte:
195 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:16

Positie:
Leeftijd:
Studie:

2
21
Natuurwetenschap &
Innovatiemanagement
Studiejaar: 4e
Gewicht: 90 kg
Lengte:
193 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:22

Positie:
2
Leeftijd: 25 jaar
Studie:
Medical Biology
Studiejaar: 7e
Gewicht: 95 kg
Lengte:
198 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:13

Positie:
2
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
MSc Food Technology
Studiejaar: 1e
Gewicht: 84 kg
Lengte:
193 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:12

Teun Oonk

Erik van Welsenes

Jasper Linnartz

Tijmen van Rietbergen

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Boeg
25 jaar
International and
European Law
Studiejaar: 4e
Gewicht: 82 kg
Lengte:
193 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:27

Positie:
Boeg
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Aardwetenschappen
Studiejaar: 3e
Gewicht: 86 kg
Lengte:
196 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:30

Positie:
Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
Natuurkunde
Studiejaar: 6e
Gewicht: 74 kg
Lengte:
188 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6:39

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Boeg
21 jaar
BSc Bedrijfs- en Consu
mentenwetenschappen
Studiejaar: 2e
Gewicht: 73 kg
Lengte:
187 cm
Varsity deelname: 1e
2K PR:
6.2:

Anniek Buiskool

Aniek van Veenen

Inge van Dijke

Arlette de Vegt

Positie:
Leeftijd:
Studie:

Positie:
Stuur
Leeftijd: 23 jaar
Studie:
MSc Food Technology
Studiejaar: 6e
Gewicht: 55 kg
Lengte:
171 cm
Varsity deelname: 3e

Positie:
Stuur
Leeftijd: 21 jaar
Studie:
Technische Planologie
Studiejaar: 4e
Gewicht: 55 kg
Lengte:
161 cm
Varsity deelname: 2e

Govert: 2 meter en
100 kilo, en niet onder
de zes gaan? Zoveel
laaghangend fruit dat
je Janneke moet bellen
om er vanaf te komen.

Robin: Teun gaat 1,2
seconden harder dit jaar.
Goede progressie!
Jenny: Ik wil niet zeggen
'reken je rijk', maar...

Positie:
Stuur
Leeftijd: 22 jaar
Studie:
Geneeskunde
Studiejaar: 4e
Gewicht: 57 kg
Lengte:
173 cm
Varsity deelname: 1e

Govert: Als ik nu thuis de krant
achterstevoren ga lezen, dan is
dat interessanter dan de Oude
Vier van Orca.

Stuur
23 jaar
Master Toegepaste 		
Taalwetenschap
Studiejaar: 5e
Gewicht: 56 kg
Lengte:
165 cm
Varsity deelname: 1e

Govert: Doet Koen
Metsemakers nooit mee? Ik
heb het vermoeden dat hij
nooit lid is geweest bij Phocas.

Robin: Nijmegen hoeft
zich gelukkig niet op
te maken voor een
kroegjool.

Jenny: Bestaat Koen
Metsemakers eigenlijk wel?

Slag
21 jaar
BSc Moleculaire
Levenswetenschappen
Studiejaar: 4e
Gewicht: 96 kg
Lengte:
196 cm
Varsity deelname: 2e
2K PR:
6:08

Govert: Ik ben gebeld door
het bestuur van Argo om een
team aan te melden voor de
nieuwe Farmer Challenge.
Er is toch wel behoefte aan.

Robin: De Farmer
Challenge is het enige
dat Argo nog uit het
slop kan trekken.

Nereus

Skadi

Laga

Njord

Triton

Thêta

Euros

Miriam Visser

Lisanne Brandsma

Laila Youssifou

Femke van Veen

Eva Simkens

Charlotte Bording

Minke Holleboom

Positie: Slag
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:01

Positie: Slag
Leeftijd: 26 jaar
Dames Vier deelname: 3e
2K PR: 6:36

Positie: Slag
Leeftijd: 23 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 6:47

Positie: Slag
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 2e
2K PR: 07:00

Positie: Slag
Leeftijd: 23 jaar
Dames Vier deelname: 2e
2K PR: 7:08

Positie: Slag
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:23

Positie: Slag
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 6:59

Kim Janssen

Yasmin Esser

Dieuwertje den Besten

Margot Leeuwenburgh

Eline van Marle

Carlotta Kruithof

Mayke Doorn

Positie: 3
Leeftijd: 23 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 6:53

Positie: 3
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:25

Positie: 3
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 2e
2K PR: 6:51

Positie: 3
Leeftijd: 23 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 07:02

Positie: 3
Leeftijd: 23 jaar
Dames Vier deelname: 2e
2K PR: 7:16

Positie: 3
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:46

Positie: 3
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 2e
2K PR: 7:19

Hijleke Nauta

Marit de Jonge

Tessa Dullemans

Emma Fox

Roos Peeters

Claudia van Lieshout

Evi Nijhof

Positie: 2
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:03

Positie: 2
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:20

Positie: 2
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 6:46

Positie: 2
Leeftijd: 23 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 07:33

Positie: 2
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:26

Positie: 2
Leeftijd: 19 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:24

Positie: 2
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 2e
2K PR: 7:20

Bente Paulis

Carlijn Hutter

Maartje Damen

Suzanne Knigge

Sabien van Vliet

Leanne Vis

Anne-Lynn Paalvast

Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 6:52

Positie: Boeg
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 6:59

Positie: Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Dames Vier deelname: 2e
2K PR: 7:04

Positie: Boeg
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:15

Positie: Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:15

Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:41

Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 2e
2K PR: 7:03

Govert: ze gaan gewoon
winnen. Aangenaam
om naar te kijken ook.

Jenny: Hee, zij gaat harder
dan ik. Keihard respect!
Govert: Eén zwaluw
maakt nog geen zomer.
Ook al is het een fucking
gespierde zwaluw.

Jenny: Ik ben onder de
indruk van deze ergoscore
Govert: Dat is bijzonder
uit de mond van Jenny
Jenny: Oké, een beetje
onder de indruk

Jenny: Als het een dappere
middengroepvier is, dan
gunnen we het ze natuurlijk
van harte.
Govert: In de
Robin: Wel Tour de France
goede foto's zou de camera
nu uitzoomen.
hoor!

Govert: Ze hebben toch zo'n
meisje bij Oxford? Of is die
alweer weg?
Jenny: Engels
Govert: Eline vrouwenroeien
swipe ik wel is niet eens
naar rechts middengroepwaardig.
hoor.

Govert: deze
millennials zitten
alleen in de Dames Vier
om op Insta te zetten.

Robin: Dikke ballen,
vijf reeten.

Aegir

Okeanos Proteus

Saurus

Eline Cox

Hermijntje Drenth

Kitty de Smit

Noortje van den Bogaert

Positie: Slag
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:17

Positie: Slag
Leeftijd: 24 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 6:41

Positie: Slag
Leeftijd: 27 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 07.16

Positie: Slag
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:31

Sabine Gerlofs

Tinka Offereins

Ingmar Visser

Marit van Steen

Positie: 3
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:09

Positie: 3
Leeftijd: 25 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 6:42

Positie: 3
Leeftijd: 20 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 07:01

Positie: 3
Leeftijd: 23 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:38

Succes is
maakbaar
Laatste en beste training
ooit van Skadi’s Oude Vier,
voorafgaand aan de
Varsity van 2010.
zie https://youtu.be/hvAwl1tLJuU
of youtube search: ‘oude vier skadi’

Evelien van Eeuwijk

Sarah Grijns

Amber Stienstra

Anke Gielen

Positie: 2
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:03

Positie: 2
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2k PR: 7:14

Positie: 2
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 07:05

Positie: 2
Leeftijd: 23 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:42

5 + 1 insider** tips voor het
winnende team:
1. Ken elkaars kwaliteiten en motivaties.
Vooral nuttig als het spannend is.
2. “Succes zit in de voorbereiding.” - quote Koos Maasdijk*
Je prestatie is afhankelijk van de kwaliteit van
anderen, maar je performance bepaal je zelf.

Carlijn Wilms

Renske Hasselerharm

Veerle Koot

Vianne Vogels

Positie: Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:23

Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:10

Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 06:57

Positie: Boeg
Leeftijd: 21 jaar
Dames Vier deelname: 1e
2K PR: 7:32

Robin: Doet Mieke niet
mee bij Njord omdat ze
bang is om van haar zusje
te verliezen?
Govert: Dit is zo
oninteressant, ik ga
naar bed.

Jenny: Als je niet naar de
Spelen kan, ga je de Varsity
starten!
Robin: Een 'Rienksje'. Met
allemaal importroeiers de
Varsity proberen te winnen.

Govert: Kitty mag ook al
bijna haar studielening
gaan terugbetalen.
Robin: Dit soort foto's heeft
mijn zusje van 19 ook.

Robin: Saurus doet toch
alleen mee als ze kunnen
winnen? Spannend!
Govert: Iemand moet laatste
zijn.

3. Bouw voort op de schouders van het verleden,
maar werk conform de criteria en eisen van nu
en de komende jaren.
4. Respecteer je speelveld, en alles en iedereen
die dat mogelijk maakt.
5. “Stop als je zin hebt in nog één keer!” - quote Jan Klerks*
Dan houd je het het langste vol.
*Tot slot: leer van de besten!

Crowdale.com is opgericht door Camiel
Notermans (coach van Skadi’s Oude Vier in
2001 en 2006-2010**) en maakt voor
organisaties als VodafoneZiggo, ABNAMRO, KVK, Rode Kruis, AMC en KPN
leiderschaps- en trainingsprogramma’s
waarin zoveel mogelijk digitale formats als
live webinar, video, corporate talkshow, livestream en peer-to-peer learning worden
toegepast.
Deze advertentie is slechts bedoeld als
bescheiden bijdrage aan het goede werk van
de Club van Broekhuizen om de Varsity alle
elan te geven die zij verdient. De Varsity
fungeert immers als de nummer één reden
bij uitstek voor studenten om te leren met
elkaar het hoogste na te streven.

SD Worx maakt van HR
& Payroll de sleutel tot je
succes.
We zijn steeds vaker op zoek naar
zingeving en eigenwaarde in onze
professionele carrière. De groeiende
gig-economie bewijst dat een goed
evenwicht tussen werk en privé voor
veel mensen een ‘must’ is geworden.
SD Worx ontwikkelt dienstverlening
en software voor salarisadministratie
en HR die zijn toegespitst op deze
nieuwe manier van werken.
Met passie en met slimme
samenwerking ondersteunen
we de ambitie van onze klanten
en hun werknemers. Zowel
vandaag als in de toekomst.

Meer weten?
>> kijk op sdworx.nl

