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We kunnen niet actueel zijn als we hier over schrijven. 
Voor informatie over ‘wat ze met mijn centen gaan doen’ 
volg je Kees op:
twitter.com/dutchfarmerinua en 
www.dutchfarmerinukraine.nl

Geld kan worden overgemaakt naar 
Stichting de Leeuw Kiev
op bankrekening NL12 INGB 0674 678 842
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In 1998 maakten wij ons tweede magazine. Daarin 
schreven we onder andere over de Oude Vier van Argo 
met daarin Kees Huizinga. In de twee jaar daarna gingen 
we ook weer bij hem en zijn ploeggenoten langs. En we 
schreven niet alleen over hem. Kees schreef zelf ook 
meerdere malen. 

Na zijn roeicarrière, met drie maal Oude Vier deelname en een tweede 
plaats in 2000, maakte hij zijn droom om boer te worden waar. Hij begon 
een gigantisch landbouwbedrijf in Oekraïne met 15.000 hectare grond 
en 400 medewerkers, 200 km ten zuiden van Kiev. In 2014, direct na 
de Russische inval op de Krim, schreven we over hem en zijn leven daar.

En nu is alles anders. Wij schrijven over de mooiste roeiwedstrijd van 
Nederland en Kees is druk om in zijn huis vluchtelingen op te vangen, Oe-
kraïners van voedsel te voorzien, hulp vanuit het buitenland te regelen 
en internationaal aandacht te vragen voor de verschrikkelijke situatie.

25 jaar magazine betekent niet 25 magazines om op terug te kijken. 
Twee hiaten in de historie maken dat het blad in uw handen niet 
de 26e maar 22e uitgave is. Bij de 10e editie kregen lezers een DVD 
met Varsity beelden meegestuurd. De bedoeling was dat de kosten 
hiervoor een faillissement zouden veroorzaken. De donaties waren 
daarop zo hoog dat de Club van Broekhuizen van schrik twee jaar 
toch geen blad uitbracht. In 2020 en 2021 was er geen (normale) Var-
sity en dus ook geen magazine.

25 jaar 
Varsity magazine

Deze collectie van kaften is een reis door de tijd. De eerste hoofd-
redacteuren (Rutger Mollee 1997-1999, Olaf Neuteboom 2000-2001) 
gebruikten aanplakbiljetten of posters uit vroeger tijden. Johan ten 
Berg nam dit in eerste instantie over in 2002, maar stapte snel over 
op foto's van vroeger in 2003 en 2004. Bob Schipper nam in 2005 
dit gebruik over, maar combineerde in 2006 bij de tiende en voor-
lopig laatste editie de oude stijlen. Tjerk Gualthérie van Weezel had 
slechts één editie nodig in 2009. Frans Overkleeft koos in 2010 - 2012 
voor varianten op (internationale) tijdschriften. Coen Eggenkamp, 
de man met de meeste edities op zijn naam, liet zich van 2013 tot en 
met 2017 door Johan ten Berg inspireren met zwart-wit foto's, maar 
deze hadden lang niet altijd direct met de Varsity te maken. De laat-
ste jaren (2018 - 2022) heb ik steeds met foto's van de vorige editie 
gewerkt. Vandaar ook dat de cover van dit jaar twee foto's kent.

Beelden in dit katern door 
Ben Kortman en Johan ten Berg

Terwijl we dit magazine 
schrijven is Rusland een 
oorlog begonnen in Europa. 
En één Oude Vier roeier zit 
daar middenin.

http://twitter.com/dutchfarmerinua
http://www.dutchfarmerinukraine.nl
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Speciaal deelnemerskatern met alle  
facts & figures van de roeiers

Interviews en columns

Varsity 132 - jaargang 17 - 2015

Bedenk je toekomst.

“We doen iets 
heel goed samen.”

Rogier Blink en Mitchel Steenman
Twee zonder

“Met z’n tweeën ben je heel afhankelijk van elkaar. Als je voetbalt en iemand slecht in 
de wedstrijd zit, kun je hem gewoon niet aanspelen. Of wisselen. Hier niet, als je 
zeven maanden iets met iemand hebt opgebouwd, krijg je dat niet zomaar met een 

ander. Dus als Rogier geblesseerd is, ben ik het eigenlijk ook. Als het moet, roeit 
het heel hard samen. Hoe Mitchel en ik tegen die boot aanduwen, hoe we aan 

die riemen hangen, daarin doen we dus iets heel goed samen. Het klikt. 
Toch gaat het om een medaille in Rio. En als ik met een klootzak beter roei 

dan met Rogier, zal ik in principe voor dat eerste kiezen. Uiteindelijk 
hoef je het maar 6 minuut 20 met elkaar eens te zijn.”

Aegon is hoofdsponsor van het Nederlandse 
roeien en ondersteunt sporters bij het 

realiseren van hun doelen.
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TRAINEESHIPS. FOR INGENIOUS PEOPLE.
“Ingenuity is cruciaal om elk project tot een succes te maken, óók tijdens je traineeship. Het 

is dus niet alleen toepassen, maar vooral zelf bedenken. En via uitdagende (inter)nationale 

projecten, training en opleiding groei je snel.” Ingenious techniekstudenten met passie 

voor waterbouw gaan naar vanoord.com/careers
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Dames van Euros bij de 135e 
Varsity. Beeld door Merijn Soeters

‘Varsity Magazine’ is een uitgave van de Stichting Club van Broekhuizen te 

Rotterdam (KvK: 2432.8903) Club van Broekhuizen Arjen Heere, Stephan 

Bon, Jochem Janssen, Pim Vos, Rutger Mollee, Gerdt Kernkamp, Olaf 

Neuteboom en Johan ten Berg Aspirant-leden Luitzen de Boer, Michiel van 

der Horst en Bob Schipper Ere-hemel der Oud Hoofdredacteuren Rutger 

Mollee, Olaf Neuteboom, Johan ten Berg, Bob Schipper, Tjerk Gualthérie 

van Weezel, Frans Overkleeft en Coen Eggenkamp Hoofdredacteur Frank 

van der Ploeg Adjunct-hoofdredacteur Roos Blaauwendraad Deelnemers-

katern Frank van der Ploeg Ontwerp en vormgeving Studio Susan Bijen 

(studio@susanbijen.nl) Auteursrecht De redactie heeft haar uiterste 

best gedaan om de rechthebbenden op alle beelden in dit magazine te 

achterhalen. Mocht dit niet zijn gelukt, vloek dan eenmaal, tel vervolgens 

tot tien en stuur ons daarna een mailtje. Donaties IBAN: NL32 RABO 0142 

6450 60, BIC: RABONL2U, ter attentie van Stichting Club van Broekhuizen 

te Brummen. Uw donatie wordt ten zeerste op prijs gesteld. Adres redactie 

Maasstraat 92-3, 1078 HM Amsterdam - E: hoofdredacteur@varsitymaga-

zine.nl. Wij voeren geen zelfstandig adressenbestand. Als u uw adres wilt 

wijzigen, doet u dat dan bij uw eigen oud-ledenvereniging.

Dankwoord 

Een speciaal woord van dank aan onze sponsoren, onze gulle gevers (u dus!) 

en aan alle geïnterviewde personen, redacteuren en andere betrokkenen 

die aan de totstandkoming van dit Varsity Magazine hebben bijgedragen. 

Cover

De Varsity’s van 2019 en 2021. Beeld door Ellen de Monchy

Geachte lezer,

12 maart 2020. De Heineken Roeivierkamp is afgelast vanwege de ont-
ploffing van Coronagevallen in Nederland, iets later dan in bijvoorbeeld 
Italië. Het kabinet kondigt aan dat in ieder geval tot en met 31 maart er 
geen evenementen mogen worden georganiseerd. Bij de KNSRB vindt 
spoedoverleg plaats. Zou de Varsity op 5 april door kunnen gaan? Te-
rugkijkend is de naïviteit heerlijk. Ignorance is bliss. Uiteindelijk wordt 
besloten het risico niet te nemen op een afgelasting op het allerlaatste 
moment en trekt de organisatie de stekker er uit. Het papier voor het 
magazine is al besteld maar blijft ongebruikt liggen bij de drukker. In 
heel Nederland wordt het stil op straat.

Het RIVM schat in dat op 5 april 2020 1385 mensen met Covid-19 op 
een Nederlandse IC afdeling liggen. Ruim 200 meer dan de totale ca-
paciteit in normale tijden. 2 dagen later wordt de piek bereikt met 1424 
patiënten.

Als op 4 april 2021 de Varsity verroeid had moeten worden is er een 
avondklok van kracht. Pas in juni worden alsnog races verroeid voor de 
Oude Vier en Dames Vier. Zonder publiek. En zonder magazine.

Op 3 april dit jaar moeten voor het eerst in drie jaar weer jonge man-
nen en vrouwen te water gaan voor hun vereniging. Wie het best een 
handdoekje mee kan nemen en wie die ook wel thuis kan laten leest u 
verderop. Naast de voorbeschouwingen en deelnemerskaternen zijn er 
ook nog genoeg andere mooie verhalen. Het magazine bestaat dit jaar 
een kwart eeuw, sinds 1997 alweer. Een uitgebreide terugblik doet oude 
tijden herleven. Maar we kijken ook naar de historie van de Varsitywim-
pels, een bijna Olympisch kampioen en een bijna Olympiër. En hopelijk 
wordt er her en der ook nog een beetje gelachen.

Dit magazine is echter niet een week 
eerder op uw mat gevallen. De gieren-
de inflatie en ‘vlucht naar online’ van 
adverteerders dwongen ons tot het 
kiezen voor een digitale uitgave of een 
groot risico op een restschuld. Gezien 
onze eerdere ervaringen met sommi-
ge oud-leden verenigingen als het op 
solidariteit aankomt rekenden wij op 
weinig sympathie in dat laatste geval. 
De KNSRB kent ook haar eigen pro-
blemen in deze turbulente tijden. Voor volgend jaar werken we samen 
met hen keihard aan de terugkeer van het fysieke magazine.

Tot die tijd zult u het hiermee moeten doen. Toch vindt u een QR code 
en kunt u via onze site nog altijd doneren. Want zonder uw donaties 
geen magazine. Op de binnenkant van de voorkaft zag u ook al een 
andere oproep. Oud-Argonaut en Oud Oude Vier roeier Kees Huizinga 
vecht voor zijn nieuwe thuisland Oekraïne en kan daarbij alle steun ge-
bruiken. U heeft wellicht al gedoneerd via andere kanalen. Maar als dit 
magazine u bereikt en u wilt nog maar één donatie doen, doe die dan 
aan Kees. Sommige dingen zijn belangrijker dan anderen.

Veel digitaal leesplezier, namens iedereen!
Frank van der Ploeg
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Roeien is in het leven slechts een bijzaak, 
zeker in deze turbulente tijden. Maar het is 
wel een prachtige bijzaak. De lente is net 
begonnen en we mogen voor het eerst sinds 
2019 weer uitkijken naar een ‘echte’ editie 
van de Varsity. 

Wat een ongelofelijk voorrecht is het dat 
wij ons in deze voorbeschouwing weer druk 
mogen maken over de vraag wie de beste 
papieren heeft om in Houten winnend over 
de streep te komen. Van dat voorrecht ma-
ken wij dan ook gretig en gulzig gebruik.V
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sante vragen op over de maakbaarheid van succes: meer dan tien jaar 
professionalisering ten spijt lijkt individueel succes van enkele superta-
lenten het hoogst haalbare voor de Groningse verenigingen.

De corporaalste of knorrigste
Ver weg van het corporale geweld springt alleen de ploeg van Theta 
eruit. Theta werd in 2019 en 2021 vierde en in een verder verleden zelfs 
al eens tweede. Je zou kunnen stellen dat Theta de corporaalste knorren-
vereniging is, of de knorrigste corporale club. In het verleden zijn al eens 
aanvragen voor lidmaatschap bij de KNSRB ingediend, en terstond ge-
weigerd. Ook buiten de ploeg zelf leeft de Varsity in Eindhoven meer dan 

bij menig andere vereniging (bij Vidar denken ze 
inmiddels dat de Varsity een nieuwe achtbaan is 
op de Tilburgse kermis). Dat is ook te zien aan 
de deelname van Sander de Graaf, die na een 
jaar afwezigheid - in verband met deelname aan 
de Olympische Spelen - wederom plaatsneemt 
in de ploeg van Theta. Guido de Ruiter sloeg de 
afgelopen jaren deze ploeg altijd voor maar is 
inmiddels te lang afgestudeerd om nog deel te 
mogen nemen. Coach Gerard Egelmeers had 
misschien nog wat tips voor hem op dit gebied, 

maar de verwachte crowdfundingactie om de langstudeerboete te be-
kostigen is uiteindelijk uitgebleven. Dat is jammer, want zonder de Ruiter 
denken wij dat Theta blij mag zijn met een finaleplaats.

De nieuwste en de meeste
Wat valt er dan nog te zeggen over de rest? In ieder geval een eervolle 
vermelding voor Saurus. Na tien jaar afwezigheid mengen de Maastricht-
se studenten zich weer in de strijd om de gouden blikken. Corona heeft 
waarschijnlijk voor zoveel bespaarde reiskosten gezorgd dat een totaal 
nieuw trainingsprogramma en coachkader betaald konden worden. Bij de 
bookmakers valt vermoedelijk grof geld te verdienen bij een winst van 
Saurus, en vermoedelijk is dat terecht. Ons zal het om het even zijn, we 
verwelkomen Saurus graag met open armen terug.

Daarmee liggen er 17 ploegen aan de start bij de mannen, het hoogste 
aantal ooit. Technisch gezien hadden dat er 16 moeten zijn. Okeanos 
deed niet mee in 2021, maar heeft dispensatie gekregen voor een drie-
jarige uitsluiting in verband met de Coronapandemie. Of ze zichzelf hier-
mee een dienst bewijzen of dit excuus om drie jaar niet mee te hoeven 
doen met beide handen hadden moeten aangrijpen zal de tijd ons leren. 
Onze verwachtingen zijn niet al te hoog gespannen.

U leest het, er valt op 3 april weer genoeg moois op en naast het water 
te beleven in Houten. Wij hopen u daar allen in goede gezondheid en met 
een goed humeur te treffen! //

De recentste
Dan de corporale outsiders. Triton valt daarbij 
direct op. Hier wil Jacob van de Kerkhof zichzelf 
onsterfelijk maken door straks als enige uit de 
recente geschiedenis (en mogelijk ook de verre 
toekomst als de Triton-statistieken van de afgelo-
pen 55 jaar enige voorspellende waarde hebben) 
de boeken in te gaan als tweevoudig Utrechtse 
winnaar. Van de meest meest recente ‘niet-Ne-
reus-kampioensploeg’ uit 2019 is hij nog de enig 
overgebleven roeier. Met de talentvolle Eli Brou-
wer en Pieter van Veen beschikken de donker-
blauwen over een uitstekende opvolging en ook 
in de breedte is Triton sterk getuige hun verras-
sende winst bij de Amstelbeker en een tweede 
plek op de Heineken Roeivierkamp. Voor de vier-
de roeiplek zal de laatste twee weken nog een 
selectie plaatsvinden. Hopelijk kunnen de Trito-
nezen de verleiding weerstaan om een ‘George 
van Iwaarden’tje te doen.

De slimste
Naast Triton behoort ook Laga tot de ‘je weet het maar nooit ploegen’. 
Het blijft een raadsel hoe het kan dat een universiteit die sinds de laatste 
Varsity-overwinning van Laga in 1997 al zeven keer de World Solar Chal-
lenge voor zonne-auto’s heeft gewonnen er maar niet in slaagt om een 
roeiboot over een afstand van grofweg 3 kilometer als eerste over de 
streep te krijgen. Wat niet wil zeggen dat de Lagaaiers het slecht doen. 
Vorig jaar nam de ploeg van slagman Ralf Rienks al brutaal de leiding en 
lag lang aan kop. Maar zoals iedere Delftenaar u precies kan voorreke-
nen, is drie kilometer toch best ver. Hoewel Amos Keijser inmiddels ge-
stopt is zijn de twee andere van de roeiers uit die ploeg (Menno Bezema 
en Lars Lipman) nog over. Afgelopen seizoen deden zij al internationa-
le ervaring op bij wereldbekers. Ook de vierde 
roeier - Bart Roovers - is geen koekenbakker en 
heeft de afgelopen jaren in de Verenigde Staten 
kunnen werken aan zijn ‘hard skills’. Dat deze 
boot de Varsity serieus neemt, getuigt ook de 
afmelding van deze roeiers voor de Heineken 
Roeivierkamp in de acht. Blijkbaar overheerst 
het gevoel dat het zinvoller is een weekend te 
trainen in de vier-met-stuurman en dat is vast 
niet voor niets.

De sympathiekste
Ook Njord mag genoemd worden bij het rijtje serieuze ploegen. De sym-
pathieke club uit Leiden wacht al sinds 1988 op een zege en was een 
aantal keer dichtbij (zie inleiding). Stef Broenink wil dan ook na zijn olym-
pische zilveren plak in de dubbeltwee nog iets groters nalaten voor stad 
en universiteit. Hij gaat nog één poging wagen en op zich zijn er slechtere 
jaren geweest voor de Leidenaren. De laatste jaren is onder de hoede van 
hoofdcoach – en zelf oud-winnaar – Marijn Algie een grote groep sterke 
roeiers ontstaan die inmiddels ook al enige tijd ervaring hebben opge-
daan. Met Dolf Rutten heeft Njord een roeier die onder de 6:00 trapt 
op een Concept2 (en 4:59 op een driewieler) en ook Thijs Tas en Thijs 
de Koningh kunnen een aardig potje roeien. Dat ze het serieus nemen 
blijkt uit het feit dat de ploeg begin februari in Sevilla – weliswaar zonder 
Broenink - volop aan het trainen waren in de vier-met.

De matigste
Voor studenten uit Groningen en Wageningen lijkt een kroegjool voor-
lopig iets van vervlogen tijden. Dit komt wellicht deels door een gebrek 
aan geloof en overtuiging, maar ook het gebrek aan een roerganger die 
de kar trekt. In dat licht is het jammer dat Melvin Twellaar niet deelneemt 
namens Aegir. De bijna-Olympisch kampioen kon zich afgelopen seizoen 
verschuilen achter een bondscoach die hem de deelname ontzegde, 
maar dit jaar was een mooie gelegenheid om enkele jonge verenigings-
genoten op sleeptouw te nemen. En dat net in het jaar van de veertigste 
verjaardag van de laatste Varsity-overwinning. Het roept tevens interes-

Naast Triton behoort 
ook Laga tot de ‘je 

weet het maar nooit 
ploegen’

bogaard evenaren. Alleen toptalent Guus Mollee deed nog niet eerder 
mee in Houten. Van zijn vader, mede-oprichter van de befaamde Club 
van Broekhuizen, kreeg hij wel al vroeg het Varsitygevoel mee. Als kind 
zat hij meer dan eens op de volgboot achter de finale. Voor het Varsity 
Magazine is hiermee de cirkel overigens mooi rond. Met het hypen van 
de zoon van één van haar oprichters is de Werdegang van keffertje naar 
mastodont van de Nederlandse roeimedia compleet.

De sterkste
De Varsity zou de Varsity echter niet zijn als zij niet soms met een ver-
rassing zou komen. Denk bijvoorbeeld aan de Skadi-winst van 2001 of 
2016. Outsiders zijn er zeker en die zijn met name te vinden bij de cor-
porale clubs. En bij Skøll. Skøll bevond zich aanvankelijk in de bijlage 
van deze voorbeschouwing, vandaar de wat ongelukkige toevoeging van 

het zinnetje ‘En bij Skøll’ (sorry, we had-
den echt geen zin meer om dit hele stuk 
te herschrijven, u heeft het er maar mee te 
doen). Het afstuderen van routinier Lenn-
art van Lierop en het niet meedoen van 
ergometerbeul Guillaume Krommenhoek 
was in onze ogen een te grote aderlating 
om de eerste overwinning ooit bij de man-
nen binnen te slepen. Wat er gebeurd is 
weten wij niet, maar op het laatste mo-
ment is Krommenhoek toch inzetbaar 
bevonden. De ploeg bestaat daarmee uit 
twee Olympiërs (naast Krommenhoek ook 

Jan van der Bij) en twee fysieke talenten met Wibout Rustenburg en Stijn 
Wieling. Aangezien Krommenhoek en van der Bij ook niet bepaald klein 
van stuk zijn is deze ploeg direct de sterkste van het hele veld. Of het 
roeiend allemaal nog een beetje bij elkaar kan komen, valt te bezien.

De Varsity was ooit de wedstrijd waar steden hun allerbeste roeiers naar 
afvaardigden. De crème de la crème van de roeisport. Ondanks het feit 
dat de editie van 2021 de status van topsportevenement kreeg en daar-
om door mocht gaan, al was het dan alleen maar met de hoofdnummers 
en zonder publiek, wordt er ook geregeld gesproken van een boeren-
koolwedstrijd die de toppers liever links laten liggen. In recente jaren was 
de spoeling aan de top een aantal keren zeer dun (met mooie tweede 
plaatsen voor Njord tot gevolg). Dit jaar staat er echter zeker geen boe-
renkool op het menu. Vijf roeiers die in Tokyo aan de start lagen zullen nu 
in Houten het startschot afwachten, verspreid over vier ploegen. Daar-
naast zal er een flink aantal bijna-Olympiërs aantreden. De finale der 
Oude Vieren is niet zelden een duel met ver daarachter de vulling van het 
veld. Dit jaar is dat nog geen uitgemaakte zaak.

De beste
Topfavoriet lijkt wederom Nereus te zijn. 
Niemand minder dan tweevoudig winnaar 
én Olympiër Nelson Ritsema zal de bor-
deauxrode Amsterdamse ploeg voorslaan. 
Zijn ploeggenoot Michiel Mantel was voor 
Tokyo aangewezen als reserve van de 
boordploeg, maar kon vanwege een paar 
dagen voor vertrek opgelopen besmetting 
met een niet nader te noemen virus uit-
eindelijk niet mee. Voormalig wereldkam-
pioen bij de junioren Mantel roeide jaren 
in Amerika bij de University of Washington 
maar geldt inmiddels ook als rasechte Nereïd, getuige zijn deelname en 
winst vorig jaar in Houten. Ook routinier – en blijkbaar nog niet afge-
studeerde – Mick Makker kan er nog geen genoeg van krijgen. Hij heeft 
al drie zeges achter zijn naam en kan bij winst veelvraat Dirk Uitten-

Vijf roeiers die in Tokyo 
aan de start lagen zullen 

nu in Houten het startschot 
afwachten, verspreid over 

vier ploegen.

Vorige pagina
Na meer dan 50 jaar hingen de 
kransen weer om schouders van 
Triton. Beeld door Merijn Soeters
—
Deze pagina
Nereus wint de 137e Varsity. 
Beeld door Ellen de Monchy
—
Volgende pagina
Jong en oud in vervoering in 2019. 
Beeld door Bob Schipper
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VOORBESCHOUWING 
DAMES VIER tekst door 

Frank van der Ploeg

25 jaar Varsity Magazine
Het is 1996, de Holland 8 wint goud 

in Atlanta, het eerste goud van die Spelen. 

Heel Nederland smachtte al meer dan een week naar 

deze gouden medaille. Wat vielen de prestaties van de sporters 

tot nu toe tegen. De volgende dag pakken de kranten groots uit: 

“Eindelijk goud!” kopt De Telegraaf in de bekende chocoladeletters. 

De winnaar
Dit jaar treedt Skøll aan met twee van de 
vier roeisters van vorig jaar. Het slagen-
paar Elsbeth Beeres en Nika Vos krijgt dit 
jaar versterking van Benthe Boonstra en 
Luka van der Zwan. Op de ergometer heeft 
Boonstra al laten zien over vermogen te 
beschikken, maar kan dit worden omgezet 
in bootsnelheid op een klotsend kanaal?

The double
Één ding staat vast, die bootsnelheid zal 
hoog moeten zijn. Heel hoog. Nereus heeft 
duidelijk niet de intentie om nogmaals een 
kwartet gouden blikken naar de buren te 
laten gaan en legt een vier op het water 
met daarin drie Olympiërs waarvan twee 
bijna-Olympisch-kampioenen. Karolien 
Florijn en Veronique Meester voorgeslagen 
door Karien Robbers. Meester en Robbers 
hebben beiden ook al twee overwinnin-
gen in de Dames Vier op hun naam staan. 
Ten tijde van schrijven is de selectie van 
deze ploeg nog niet rond, maar het moge 
duidelijk zijn dat wie de vierde roeister ook 
wordt Nereus topfavoriet is bij zowel de 
mannen als de vrouwen. Een Amsterdam-
se double hangt dus weer in de lucht.

de aanvulling met Viënna van Niersen en 
Marit de Jonge voldoende zal zijn voor een 
overwinning wagen wij zeer te betwijfe-
len, maar een podiumplaats zou zomaar 
haalbaar kunnen zijn. Daarvoor zal moe-
ten worden afgerekend met tenminste één 
van de ploegen hierboven.

De rest
Achter dit kwartet dalen de kansen op 
medailles exponentieel. De laatste twee 
finaleplekken zouden zomaar gepakt 
kunen worden door knorrige roeisters uit 
Utrecht en Delft, waar Orca (vorig jaar 
vierde) en Proteus (vorig jaar tiende) nog 
best aardige ploegen op het water leggen. 
Maar de handdoekjes kunnen zeer zeker 
thuis gelaten worden.

Tot slot
Met 14 ploegen is het veld iets kleiner dan 
vorig jaar, toen 15 ploegen aan de start 
verschenen. Dit is de laatste kans voor 
verenigingen om ‘gratis’ verstek te laten 
gaan: vanaf 2023 zal ook bij de Dames Vier 
gelden dat absentie de drie daaropvol-
gende jaren tot uitsluiting leidt. Met dat in 
gedachten juichen wij de inschrijving van 
Euros van harte toe: zij waren vorig jaar 
niet van de partij en dwingen zichzelf met 
deze inschrijving dus ook om volgend jaar 
mee te doen of een generatie roeiers uit te 
sluiten van deelname. Of zij zich hiervan 
bewust zijn weten wij niet, en het maakt 
ons ook niet uit.

We hebben er weer ouderwets zin an en 
zien jullie graag op een zonovergoten eer-
ste zondag van april! //

Driemaal is scheepsrecht?
Een gevaarlijke outsider zien we in Laga. 
De Delfterikken hebben op z’n zachtst 
gezegd een stroeve relatie met het hoofd-
nummer bij de vrouwen. In 2019 stond 
materiaalpech en in 2021 een diskwalifica-
tie vanwege een verkeerde koers een weg 
naar de finale in de weg. Des te opvallen-
der is het dat drie van de vier dames uit die 
ploegen dit jaar wederom een gooi zullen 
doen naar de overwinning. Ook hier zal 
rauw vermogen niet de bottleneck zijn: 
Damen, Dullemans en den Besten kunnen 
alledrie uitstekende ergometerscores over-
handigen. Nieuwe troef in deze machine 
is Olympiër Laila Youssifou. De oud-junior 
kende in Tokyo met de dames dubbelvier 
een teleurstellend verloop van het toernooi 
in extreem lastige omstandigheden, maar 
zal er wellicht des te meer op gebrand zijn 
om voor het eerst in 25 jaar de overwin-
ning in een hoofdnummer (als is het dan 
misschien niet hét hoofdnummer) in de 
wacht te slepen.

Je weet het nooit
De rij met belangrijke ploegen sluiten we af 
met Skadi. Ook hier een bijna-Olympisch-
kampioen in de vorm van Marieke Keijser. 
Zij heeft met Lisanne Brandsma een echte 
powerhouse in het middenschip zitten. Of 

Op een verlaten grasveld langs het Amsterdam Rijnkanaal 
vierde Skøll vorig jaar haar eerste, afgetekende, 
Varsity-overwinning. Bij gebrek aan zwemmende 
verenigingsgenoten dook een deel van de ploeg zelf het 
water maar in. Ze zullen het zich anders voorgesteld hebben, 
maar het maakt de overwinning niet minder mooi. Het was 
tevens de eerste keer dat de Dames Vier niet door Nereus 
gewonnen werd, iets waar de KNSRB (en met hen de rest 
van roeiend Nederland) blij mee zal zijn geweest.

Winnende Dames Vier 2021. 
Beeld door Ellen de Monchy

De “dead-heat-Varsity” 1960 
met winnaars Argo en Njord. 
Beeld door Harry Pot, 
Nationaal Archief / Anefo
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Nu dus al 25 jaar Club van Broekhuizen – 25 jaar Varsity 
Magazine: verdieping van vriendschappen, veel plezier, sterke 
verhalen en mooie avonturen. Vaak was er steun van de KNSRB 
en de daarbij aangesloten verenigingen, soms een botte en – 
vreemd genoeg juist vanuit KNSRB-verenigingen – wat knorrige 
afwijzing. Wij gingen door. Ook hebben wij ons de afgelopen 
25 jaar niet laten weerhouden door dreigementen van en met 
juridische procedures. Wij hielden (en houden) vast aan onze 
uitgangspunten van vriendschap, pret en waarheid, zelfs als die 
met een korreltje zout wordt opgediend.

Het is mooi om te zien dat we nu 25 jaar verder zijn en ons 
uit vriendschap geboren initiatief nog steeds bestaat en is 
uitgegroeid tot een instituut binnen de Nederlandse roeiwereld, 
zelfs tot het grootste roeiblad van Nederland. Waar wij met 
zijn zessen dit initiatief namen, is de fakkel overgenomen door 
nieuwe generaties roeiers. Daar zijn wij dankbaar voor en ook 
trots op.

Op deze plaats willen wij alle (hoofd)redacteuren, schrijvers, 
geïnterviewden, ondersteuners maar vooral alle roeivrienden 
danken voor alle energie, liefde en vriendschap deze eerste 25 
jaar!

Mede namens mijn roeivrienden en oprichters van de 
Club van Broekhuizen: Rutger Mollee (Aegir), Pim Vos (Nereus), 
Gerdt Kernkamp (Laga), Jochem Janssen (Nereus), 
Stephan Bon (Laga), 

Arjen Heere (Triton)

girokaarten en stuur die mee. Het idee wordt geboren om voor iedere 
KNSRB vereniging een interview te doen met een oud winnaar en 
een artikel te schrijven over de Oude Vier. Veertien artikelen dus.

Financieel maken de jongens zich geen zorgen ondanks een flink 
risico. Geld hebben ze niet, wel een rotsvast vertrouwen dat dit ini-
tiatief zo mooi is dat iedereen zal willen doneren. Dus wagen ze de 
gok. Ondertussen zijn er al best wat adverteerders gestrikt. Dat gaat 
in die tijd nog vrij makkelijk. Als je als adverteerder een doelgroep 
wil bereiken moet je dat in een blad doen dat jouw doelgroep las. 
Adverteren op het internet bestond amper in de wereld van Altavista 
en Netscape. En 6.000 oud studenten is best een interessante doel-
groep. Verder staan ze met z’n zessen garant en zullen pogen om met 
vrijwillige bijdragen de kosten te dekken. 

Het idee is om het blad naar alle oud leden van de KNSRB verenigin-
gen te versturen. Daarvoor zijn adressen nodig van die oud leden. 
De verenigingen vinden het behoorlijk spannend om de adressen af 
te staan aan dit illustere gezelschap. De adresgegevens zijn ook in 
die tijd immers goud waard. Dus ook dat kost wat overredingskracht.

Als de krokussen de grond uit komen start 
de volgende fase: de content, zoals we dat 
nu noemen, verzorgen. Op pad met bloc-
note en fotorolletjes gaan de mannen de 
zeven studentensteden langs. Het maga-
zine bestaat nog niet, dus worden de redac-
teuren verbaasd ontvangen door de deel-
nemers. Is dit serieus? Artikel schrijven, 
foto’s maken, fotorolletje laten ontwikke-
len, artikel ter correctie met de post of per 
fax versturen naar de geïnterviewde, foto’s 
ergens laten inscannen, want wie heeft er 

een scanner tot zijn beschikking? Diskettes op de post en het blad 
laten vormgeven. 

Op de avond voor de Heineken moet het ontwerp af zijn. Pim en Jo-
chem hebben een lichte 1e jaars Nereusroeier (zoals we dat in deze 
tijden van metoo moeten noemen) gevonden die het ontwerp kan 
doen. Het is al laat, het ontwerp nog niet af en de beste jongen moet 
gaan slapen. De volgende dag moet hij immers zijn eerste Heineken 
roeien. Pim en Jochem, samen zes keer goud, staan in zijn nek te hij-
gen en vertellen hem dat ze zelf ook morgen moeten roeien. Niet pie-
pen dus en doorgaan. Als na het weekend alles gereed is gaat Janssen 
op de motor op weg naar de drukker met een harde schijf achterop 
in zijn rugtas.

Alle arbeid resulteert in een groot succes. Het Varsity Magazine 1997 
wordt enthousiast ontvangen door duizenden oud roeiers en actieve 
roeiers. De oud leden worden warm gemaakt voor de Varsity en ko-
men in grote getale naar Houten. Het bezoekersaantal loopt vanaf 
dat jaar hard op. De acceptgiro’s doen ondanks een groep ‘zwartle-
zers’ hun werk en een financieel debacle blijft uit. 

Op het water won Laga, de ploeg waar de lezer van het magazine 
door de voorbeschouwingen zijn geld al op had ingezet. //

Onze jongens waren uitmuntend, helden, de absolute top. In de voor-
afgaande jaren was de verslaggeving rondom de Varsity wel anders. 
De Varsity werd steevast weggezet als een corporaal studentenfeest-
je waarbij supporters naakt het water in springen om hun winnaar 
te begroeten terwijl op de kant dronken met kluiten wordt gegooid. 
En dat terwijl acht van de negen bemanningsleden van de Holland 8 
ooit goud wonnen op de Varsity. Ook toen trainden ze al serieus. Ook 
toen waren de overwinningen al vaak net zo zwaarbevochten als de 
strijd met de Deutschland-Achter in Atlanta.

Deze tendentieuze wijze van verslaggeving stoort twee roeivrien-
den, met liefde voor het roeien en de Varsity, al een tijdje mateloos. 
Ze zien eerste divisie voetbal - met voetballers die rookten voor de 
wedstrijd - op TV en in de krant, maar missen in de media de top-
sport die roeien is. Roeien in het algemeen en de belangrijkste stu-
dentenroeiwedstrijd van Nederland in het bijzonder worden in de 
media niet serieus genomen. 

Rutger Mollee (Aegir) en Arjen Heere (Triton) besluiten dat dit moet 
veranderen en dat het hun taak is dit op zich te nemen. Ze vinden dat 
er beter, positiever en vooral leuker over 
de Varsity geschreven moet worden. Dat 
ontbreekt er aan. Ze willen serieuze aan-
dacht voor de Varsity als sportevenement. 
Ze willen een magazine uitgeven geheel in 
het teken van de Varsity. 

Als eerste stap mobiliseren ze een aan-
tal Oude Vier vrienden uit andere steden: 
Stephan Bon en Gerdt Kernkamp van Laga 
en Pim Vos en Jochem Janssen van Nereus. 
Allen roeiden ze de Oude Vier, sommigen 
met drie keer goud, anderen vooral met 
mooie herinneringen. Allen delen ze de liefde voor de Varsity, allen 
zijn ze vrienden. Het Varsity Magazine moet er voor gaan zorgen dat 
de Varsity nog meer gaat leven. Net als bijvoorbeeld in de jaren ’50 
en ’60, toen kranten in de weken voor de Varsity hun redacteuren 
naar de studentensteden stuurden om de ploegen te zien roeien en 
daar verslag van te doen in hun voorbeschouwingen. Echter, het 
belangrijkste van hun samenzijn is de vriendschap, en dat zonder 
enige concessie.

Het is 1996, clubblaadjes worden soms nog gestencild en deze vijf 
vrienden willen een glossy magazine beginnen. “Daar heb je toch 
een grafisch vormgever, een uitgever, een drukker voor nodig,” 
klinkt het aanmatigend in hun omgeving. De voorzitter van de KNS-
RB stelt voor om een paar A4-tjes mee te sturen met de clubblaadjes 
van de verenigingen. Een magazine tussen de gestencilde bangalijst-
jes, dat is niet echt de bedoeling. Nee, het zal echt een glossy moeten 
worden om zo de Varsity serieuze aandacht te geven, te promoten en 
op te stoten in de vaart der volkeren.

Om dit te realiseren stappen de mannen in een wereld die geheel 
nieuw voor ze is. Een van hen heeft gelukkig als baas bij zijn bij-
baantje een goede marketeer. Die denkt mee en helpt hen op weg: zo 
werkt een drukker, zo doe je dat met een vormgever, bestel accept-

Op pad met blocnote 
en fotorolletjes gaan 
de mannen de zeven 

studentensteden langs.

tekst door Olaf Neuteboom

Karikatuur bij voorwoord eerste 
Varsity Magazine 1997, al dan niet 
met bewuste spelfout
—
DVD boekje 2006
—
Voorkant DVD 2013
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Arjen Heere en twee van zijn Triton vrienden, Johannes van Melle en René 
van der Niet wonen al een tijd antikraak in Utrecht, onder andere in het 
huidige hotel Karel V, als ze door de verhuurder gevraagd worden of ze 
niet in Leersum wilden wonen. In Leersum of all places! Als ze er gaan 
kijken blijkt dat ze op een heel kasteel mogen passen. Dat vinden ze 
een beetje te groot, dus kiezen ze de oranjerie. Ook daar genoeg ruimte 
voor een aparte strijkkamer, racefietskamer en voor hun vrienden eigen 
logeerkamers. 

Tussen het racefietsen, hardlopen, hout kloven en eindeloze avonden bij 
het kampvuur, vinden de redactievergaderingen plaats in deze oranjerie 
van Kasteel Broekhuizen. Daar wordt dus de naam ‘Club van Broekhuizen’ 
geboren. 

Graag zouden de Tritonezen hier trouwens willen blijven wonen en het 
kasteel en omgeving transformeren naar en unieke locatie van wonen en 
werken. Het is dus zaak om het bestemmingsplan de juiste richting in te 
duwen. Een gewiekste lobby wordt gestart. De oud-Oude-Vier-roeiers 
pappen aan met een aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden/wethou-
ders en wandelen hand in hand met ze het landgoed rond. Zij hebben 
immers wat in de melk te brokkelen als het gaat om een nieuwe bestem-
ming van het vervallen kasteel. 

Omdat deze studenten weinig anders hebben dan hun imposante lijf, 
weergaloze charme en onophoudelijke praatjes, moeten ze het daar 
mee doen in de strijd tegen machtige projectontwikkelaars met hun 
gepoetste schoenen, te dure auto’s en veel te veel geld. Die strijd ver-
liezen ze. Het kasteel blijft nog jaren in vervallen staat tot het eindelijk 
opgeknapt wordt. Tegenwoordig heet het Parc (met een C, verschoning!) 
Broekhuizen en heeft het een Michelin ster. //

In 2002 maakte ik mijn eerste Varsity Magazine als hoofdredacteur. 
Naast de gebruikelijke deadline-stress leerde ik veel over het tech-
nische proces van het maken van een blad. Jarenlang maakte Fre-
deriek Zabel ons blad op. Zij werkte indertijd als vormgeefster op de 
redactie van dat mannenblad dat bekend staat om z’n diepgaande 
interviews. Ik had daarom altijd grote moeite om de schrijvers 
ervan te overtuigen dat mijn verzoek om hun kopij te mailen naar 
frederiek@playboy.nl serieus bedoeld was. 

Het afstoffen van oude verhalen rondom de Varsity en de deelne-
mende verenigingen werd al snel mijn taak binnen de redactie. 
Het begon met het bijeen brengen van de Oude Vieren van Njord 
en Argo die in 1960 een dead heat roeiden. We hadden gebluft dat 
we filmbeelden hadden waarop de VAR kon zien wie er werkelijk 
gewonnen had. Ik kan me de lichte spanning bij Wamsteker van 
Njord nog wel herinneren toen hij de zaal bij Triton, waar de reünie 
gehouden werd, binnenstapte. “Het gaat me nou toch niet gebeu-
ren dat ik ruim 40 jaar na dato zie dat ik tweede was”, voelde je 
hem denken. 

De beelden van 1960 waren de opmaat naar het verwezenlijken van 
een grote droom: bij elk magazine een dvd met alle professionele 
filmbeelden van de Varsity uit de archieven van Polygoon, de NTS 
en Studio Sport. In 2006 was het zo ver en hielden we op Nereus een 
reünie van alle levende winnaars op de bewaard gebleven films. 
Het was emotioneel voor sommigen om zichzelf voor het eerst te 
zien winnen. Ook was eindelijk te zien hoe vals Laga in 1968 wer-
kelijk startte. Op varsitymagazine.nl kunt u een reportage van deze 
gedenkwaardige avond zien.

Bijzonder om te vermelden is dat we bij het Filmmuseum een 
film met het opschrift ‘Op de Zweth, 1905’ ontdekten. Zou dat…? 

Ja, bleek na de restauratie. We hadden op de dvd een primeur: de 
oudste filmbeelden van een sportwedstrijd in Nederland: de Varsity 
van 1905. In de jaren erna volgde het 125 jaar Varsity boek. Ruud 
Stokvis beschreef op zeer boeiende wijze de ontwikkeling van het 
studentenroeien in het algemeen en de Varsity in het bijzonder. Het 
boek is trouwens nog te bestellen. 

Persoonlijk vind ik het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van 
het Laga-lied heel bijzonder. Thopie Wttewaal, zelf winnaar van 
de Varsity in 1946 en 1947, vertelde in het Varsity Magazine van 
2003 dat zijn oudoom Lex van Eelde rond 1881 ter gelegenheid van 
Sinterklaas op het familielandhuis Wickenburgh (gelegen vlakbij 
de finish van de Varsity) een lang gedicht over Laga had geschreven 
voor zijn broer A.C.J. van Eelde. De broers wonnen de allereerste 
Varsities. Het lied is later door Oberstadt op muziek gezet.

In 2010 voegden we bij het Varsity Magazine de vertaling van de 
autobiografie van de Russische skiffeur Vjatseslav Ivanov. Samen 
met de Fin Karpinnen de enige die driemaal goud in de skiff wist te 
winnen (’56, ’60 en ’64). Ivanov wilde Amsterdam, waar hij in ’64 
Europees kampioen was geworden, wel weer eens bezoeken. We 
regelden een visum en een diner met zijn Nederlandse tegenstan-
ders van destijds en andere topscullers. Jan Wienese werd bij het 
weerzien met de Rus even fijntjes herinnerd aan de verhoudingen 
op de apenrots van het roeien: “Eén keer winnen is toeval, Jan”. 
In de jaren erna brachten we nog een tweede dvd met roeibeelden 
uit en plaatsten we de Varsity reportages uit de jaren ’80 van Jan 
Sander Heutink. Ze zijn nog steeds te zien op het YouTube-kanaal 
van de Club van Broekhuizen. //

De club De archivaris

Vanwaar de naam 
‘Club van 

Broekhuizen’? 

tekst door Johan ten Bergtekst door Olaf Neuteboom

De Oranjerie op landgoed Broekhuizen. 
Beeld door Arjen Veldt
—
Kasteel Broekhuizen.
Beeld door Foto Friesburg

In 2008 is er geen magazine, maar wel 
het boek ter ere van 125 jaar KNSRB.
—
Biografie van Ivanov, in 2010 bij 
het magazine gevoegd.
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Nereus 
en de rest tekst door 

Frank van der Ploeg

Deze onbalans lijkt onvermijdelijk en ook geen groot probleem: Nereus 
wist de afgelopen vijf ‘volledige seizoenen’ ieder jaar wel minstens één 
klassement te winnen, maar nooit meer dan twee.

Bij de ouderejaars moeten verenigingen zelf doelen stellen. Wat deze 
doelen zijn hangt vooral af van de samenstelling van het roeiersbestand. 
Het moge echter duidelijk zijn dat doelen als ‘de Varsity winnen’ min-

der hoog op de actielijsten zullen staan bij de 
niet-bordeauxrode clubs. Daarvoor zijn ze toch 
te realistisch. Zoals Coen Eggenkamp, hoofd-
coach bij Triton en Lid van Verdienste bij Nereus 
het stelt: “Het kan demotiverend zijn om naar zo’n 
belangrijke wedstrijd toe te werken terwijl je weet 
dat de kans dat je gaat winnen toch heel klein 
is. Het voelt soms alsof je moet boksen met één 
hand op je rug. Maar aan de andere kant voelt 
een overwinning voor ons waarschijnlijk ook echt 
veel mooier, en blijft deze ook langer hangen. En 
die underdog positie bevalt me eigenlijk soms ook 
wel.”

Bij Nereus
Binnen Nereus zelf zijn de effecten ook waarneembaar, maar tegenge-
steld. Waar andere verenigingen gedemoraliseerd naar de Varsity kijken 
valt er bij Nereus iets te bespeuren dat lijkt op verveling. Voor een roeier 
is het bij Nereus eigenlijk lastiger om in de Oude Vier te komen dan om 
hem te winnen. Voor de vereniging is een overwinning dit jaar de 8e in 
10 edities.

Het resultaat: Nereus als vereniging kijkt verder. Ja, de Varsity zal altijd 
gestart worden met de beste vier roeiers die beschikbaar zijn, maar de 
echte interesse ligt in het buitenland. In Engeland, Zwitserland, België. 
Voor Nereus is het daarbij niet de uitdaging om roeiers bij de nationale 
équipe te krijgen, ze moeten daar zo lang mogelijk weg blijven. Het mi-
nimaliseren van de uitstroom naar de KNRB leidde in 2017 misschien wel 
tot het hoogtepunt, met een overwinning van een complete Nereus acht 
op de wereldbeker in Belgrado.

Overigens is de blik naar het bui-
tenland niet geheel toe te schrijven 
aan een gebrek aan concurrentie. 
De eerdergenoemde klassementen 
zijn voor wedstrijden een effectief 
middel om roeiers naar hun evene-

Het zijn statistieken waar een vers afgetreden wedstrijdcommissaris zo-
maar trots op zou kunnen zijn. Tevens zijn het statistieken waar men zich 
zorgen over zou kunnen maken. Het is al langer genoegzaam bekend dat 
veel jeugdroeiers kiezen voor een studentenbestaan aan de Amsteldijk in 
Amsterdam. 11 van de 13 roeiers van Tokyo en 6 van de 11 in Rio begon-
nen hun roeicarrière al in hun jeugd. Nereus is in die gevallen weliswaar 
verbonden aan hun prestaties, maar om het aan magische trainingsme-
thoden of iets in het water toe te schrijven zou 
wellicht te ver gaan. 

Niveauverschil
Voor de meeste roeiers zijn de Spelen evenwel 
een evenement dat primair vanaf de bank beleefd 
wordt, in plaats van het hoofddoel in hun sporter-
sleven. De cijfers van de voorjaarsklassiekers zijn 
daarom wellicht interessanter. Deze zijn echter 
nog zorgwekkender. Op de Varsity wist Triton in 
vijf Oude Vier edities één keer de hegemonie van 
Nereus te doorbreken. Bij de vrouwen betekende 
het eerste verlies voor Nereus in 2021 de eerste 
winst voor Skøll. De eigen Heineken Roeivierkamp 
werd in 2016 bij zowel de mannen als vrouwen door de nationale ploeg 
gewonnen, maar alle titels bleven sindsdien (met name bij de vrouwen 
met grote overmacht) veilig in Amsterdam. Het is dat de mannen van 
Nereus onder Diederik Simon eigenlijk nooit zin leken te hebben om 8 
kilometer van Amsterdam naar Ouderkerk te roeien. Een schrale oogst 
met slechts één overwinning op de Head brengt de zaken nog enigszins 
in balans. Het legt een verschil in niveau bloot dat heerst tussen ‘Nereus 
en de rest’. Een niveauverschil dat aan beide kanten effecten kan en zal 
hebben.

Bij de rest
Er lijkt een belangrijke scheidslijn te lopen tussen wat verenigingen doen 
met de eerstejaars roeiers en hoe de zaken lopen bij de ouderejaars. Eer-
stejaars roeien is vanwege de klassementen sinds jaar en dag ‘rechttoe 
rechtaan’. De klassementen bieden eerstejaars roeiers een mooie uitda-
ging die direct een rode draad door het seizoen vormt. De restricties op 
de eerstejaars velden (maximum aantal roeiers dat ooit op een klasseren-
de wedstrijd gestart heeft en een verbod op roeiers die naar het Junioren 
WK zijn uitgezonden) maken het speelveld zo gelijk mogelijk. Ondanks 
dat is totale gelijkheid logischerwijs onhaalbaar: sommige verenigingen 
hebben zowel bij de mannen als de vrouwen meer dan 100 aanmeldin-
gen voor de wedstrijdselectie, anderen mogen blij zijn als ze een acht op 
het water weten te leggen.

13 uit 34. 11 uit 30. 

20 uit 29. Statistieken die 

vreemd over zullen komen. Het zijn 

de statistieken van Nereus. 13 van de 34 

roeiers in Tokyo waren lid bij Nereus. In Rio waren 

het er 11, maar op een kleinere équipe van 30 atleten. En 

van de hoofdnummers op de laatste 5 edities van de Head of the 

River, Heineken Roeivierkamp en Varsity won Nereus 20 van de 29 keer 

(voor de rekenaars onder u, de Dames Vier bestaat pas 4 edities).

Het is dat de mannen van 
Nereus onder Diederik 

Simon eigenlijk nooit zin 
leken te hebben om 8 

kilometer van Amsterdam 
naar Ouderkerk te roeien.

Vorige pagina
Nereus wint in 2017 de wereldbeker in 
Belgrado. Beeld door Merijn Soeters
—
Deze pagina
Diederik Simon en zijn mannen op 
Nereus. Beeld door Merijn Soeters
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het geld niet aan de bomen. Het beleid wijzigt daarom nu naar ‘later bij 
de bond’: de KNRB verwacht dat roeiers langer bij de eigen vereniging 
opgeleid worden en doorgroeien, om pas aan te sluiten bij het elitecorps 
als de onvoorwaardelijke commitment die hoofdcoach Eelco Meenhorst 
van zijn roeiers vraagt gegeven kan worden.

Verloren talent
Deze koerswijziging kan van de huidige positie van Nereus een probleem 
maken. Hoe groot de vereniging ook is, er kan altijd maar één eerste 
ploeg zijn. Een vrij talentvolle roeier die zich inschrijft op Amsteldijk 130-
a loopt grote kans om nooit of te laat kans te maken op die eerste ploeg. 
Eggenkamp zag dit op Henley min of meer gebeuren “Op Henley had 
Triton twee junioren in de Temple acht, geen van beiden had Junioren WK 
geroeid. Nereus had er vijf van het Junioren WK. De kans dat je als stu-
dentenroeier in die acht komt is dus gewoon veel kleiner, waardoor een 
laatbloeier of net-niet-supertalent misschien verloren gaat. Voor Nereus 
is dat natuurlijk niet zo erg, zij hebben hun beste acht liggen. Voor de 

roeisport is het wel een verlies.” 

Varsitywinnaar Harold Langen is een voorbeeld 
van zo iemand: de Olympiër had als jeugdroei-
er slechts meegedaan met regiowedstrijden en 
was in zijn studententijd het schoolvoorbeeld 
van een laatbloeier. Al toont het feit dat hij als 
actieve wedstrijdroeier gevraagd werd voor een 
bestuursfunctie, naar het schijnt om hem te la-
ten stoppen, aan dat zelfs Triton moeite had zijn 
kwaliteiten op waarde te schatten.

De toekomst
Zoals altijd zal de tijd ons leren hoe groot de problemen nu werkelijk zijn. 
De supertalenten die voor medailles naar de Spelen gaan zullen vermoe-
delijk ook bij andere verenigingen wel tot bloei kunnen komen, de brede 
laag net daaronder is al minder zeker. Roeiers zijn geen voetballers die 
van club naar club gaan, en zullen dat ook niet worden.

Voor de Varsity is het schrikbeeld dat Nereus de komende tien jaar de 
Varsity met tien lengtes zal winnen. Met de eerdergenoemde (en ver-
wachte) 8e zege uit 10 edities zouden we eigenlijk al kunnen spreken van 
een somber scenario. Junioren lezen ons blad niet, maar de oproep aan 
(groot)ouders van roeiende kinderen is duidelijk: stuur ze naar Utrecht, 
naar Rotterdam, naar Nijmegen of desnoods naar Skøll. De roeiwereld 
rekent op u. //

ment te ‘lokken’. Dit jaar kiest de KNRB er voor om in een paar gevallen 
de development- en eerstejaarsklassementen te scheiden. De praktijk is 
dat de profcoaches, die veelal een overkoepelende functie hebben, een 
deel van hun roeiers niet kan begeleiden. Deze ‘klassementendwang’ 
schiet meerdere verenigingen in het verkeerde keelgat. “Waar velen echt 
niet op zitten te wachten is nóg een extra weekend op de Willem Alex-
anderbaan.”

Andere aanpak
De Amsterdammers zelf schrijven het niveauverschil bovendien niet ge-
heel toe aan externe omstandigheden. Ook bij de Heineken Roeivierkamp 
2022 staan de Amsterdammers bij alle velden van de zware mannen en 
vrouwen op één. Een grote rol daarbij is volgens Nereus weggelegd voor 
bewuste keuzes. Hoofdcoach mannen Timo van Wittmarschen: “Andere 
verenigingen richten zich op het behalen van uitzendingen van individu-
en, wij op succes als vereniging. Natuurlijk helpt het dat wij een bredere 
basis hebben door de instroom van junioren, maar die doen vervolgens 
ook bijna allemaal lange tijd mee op de vereni-
ging en trekken daarbij de rest mee qua niveau.” 
Eggenkamp zet daar wel een kanttekening bij. 
“Het is knap hoe Nereus dat doet, maar het is 
wel makkelijker om een talentvol iemand aan je 
ploeg te binden als je al vrij veel roeiers van hoog 
niveau hebben. Maar als ik twee roeiers heb die 
veel beter zijn dan de rest, in hoeverre kan ik het 
dan maken om hen te ‘verbieden’ om het bij de 
bond te proberen?”. 

Bij de KNRB
De enorme aanloop van junioren bij Nereus is niet alleen het gevolg van 
goede looks en dito resultaten. Onder bondscoach Ronald Florijn werd 
een weg ingeslagen waarbij het voor junioren voor de hand liggend werd 
om in Amsterdam te gaan studeren, bij Nereus lid te worden, en aan te 
sluiten bij de B-selectie van de KNRB. Dit past in het idee van centralise-
ren dat zowel bij NOC-NSF als bij de roeibond is doorgevoerd. Overigens 
verklaart dit ook deels waarom verenigingen als Laga en Theta vaak op-
vallend goed uit de verf komen in vergelijking met bijvoorbeeld Triton 
of Skadi: de technische studies uit Delft en Eindhoven worden dikwijls 
niet aangeboden in Amsterdam, dus junioren met technische talenten 
kunnen eigenlijk niet direct aansluiten bij de bond.

De afgelopen jaren is dit beleid niet zonder succes geweest: de Spelen in 
Tokyo waren de meest succesvolle ooit voor een Nederlandse roei-équi-
pe. Een dergelijk beleid is echter kostbaar, en ook op de Bosbaan groeit 

Roeiers zijn geen 
voetballers die van club 

naar club gaan, en zullen 
dat ook niet worden.

Denkend aan Houten
zie ik zeven rivalen
snel en behendig
hun slagritme slaan,

drommen ondenkbaar
gespannen studenten
in stropdas gehuld
in afwachting staan.

En richting de machtige
spoorbrug gevaren
de oude vieren
vanuit heel het land,

juichende winnaars,
bedroefde verliezers,
vlaggen en boten,
in één groots verband.

De muur zwelt er aan
en de kant wordt er langzaam
door grauwe veelkleurige
pakken gesierd,

en in alle gewesten
wordt het goud op de wedstrijd
met zijn eeuwige golven
gehoopt en gevierd.

Nereus wint de Ladies’ 
Plate Challenge in Henley 
in 2016, maar wordt later 
gediskwalificeerd. 
Beeld door Merijn Soeters

Tekst door Olaf Neuteboom
—
Beeld door Merijn Soeters
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De oudste foto’s 
van Aegir

In de Groninger Archieven liggen de twee oudste foto’s van Aegir. 
Beide platen zijn gemaakt door fotograaf J.G. Kramer. Waarschijnlijk 
dateren de foto’s uit 1885. De inrigged vier met stuurman is gefo-
tografeerd in de Zuiderhaven waar tegenwoordig het botenhuis van 
De Hunze ligt. De naam op de boot is lastig leesbaar maar hoogst-
waarschijnlijk staat er ‘V.A.P’. Aegir was immers op 7 februari 1878 
opgericht als ondervereniging van het Groninger Studenten Corps; 
‘Vindicat Atque Polit’. 

De roeiers dragen de officiële verenigingskleding: een witte pet met 
rode ster, een wit met rood gestreept tricot, een witte broek met 
daaronder rode kousen. Wie er op de foto staan en voor welke ge-
legenheid deze buitenopname gemaakt werd, is helaas onbekend. 
We weten iets meer over de studiofoto uit dezelfde tijd. Op de ach-
terzijde staan de namen van de roeiers geschreven: B. Dijksterhuis, 
H. Sissingh, W.H.L. Uges, S.P. Rietema en C. Vrendenberg. De heren 
Uges en Sissingh waren volgens de studentenalmanak in 1884 secre-
taris en commissaris van het materieel in het bestuur van Aegir. Uges 
konden we identificeren omdat hij ook op een latere foto te zien is 
als rector van de Senaat van Vindicat 1887-1888. Mogelijk is de foto 
gemaakt ter gelegenheid van de overwinning van Aegir op de inter-
nationale roeiwedstrijden in Delfzijl op Tweede Pinksterdag 1885.

Aegir deed in deze tijd nog niet mee aan de Varsity. De studenten-
roeiverenigingen in het westen van Nederland hadden daar al wel 
pogingen toe ondernomen. Laga had reeds in april 1881 onderzocht 
of het bestuur van Aegir belangstelling had voor deelname aan de 
studentenwedstrijd. In het Laga-archief is het antwoord van de pre-
sident van Aegir van 20 april 1881 bewaard gebleven: 

Het zou nog tot 1912 duren voordat Aegirploegen mee zouden doen 
aan de Varsity. In 1918 werden de Groningers toegelaten tot het 
Hoofdnummer, dat ook direct gewonnen werd. //

Mijnheer!
In antwoord op uwe missive van 11 april j.l. zij het mij vergund 
U mede te deelen, dat onze vereeniging, moge zij in der tijd 
al enige levensvatbaarheid gehad hebben, tegenwoordig een 
allerongunstigsten toestand verkeert. Mededinging bij een 
race was ons nooit mogelijk, al was het slechts door gemis 
van geschikte booten, maar is nu ten eenenmale onmogelijk 
geworden door het gebrek aan belangstelling en deelneming, 
dat onze vereeniging in het corps ondervindt. 

Daarom zie ik mij, namens de vereeniging “Aegir”, tot mijn 
diep deelwezen genoodzaakt, onder dankbetuiging aan het 
bestuur van Laga voor de mededeeling van het houden van 
een race in Juni a.s., bij voorbaat iedere officieele invitatie af 
te slaan.

In de hoop bij herleving van onze vereeniging even 
vriendschappelijke gevoelens als vroeger bij de Delftsche 
Studenten Vereeniging te zullen vinden heb ik met meeste 
hoogachting de eer te zijn

Namens het bestuur

tekst door 
Johan ten Berg en Bob Schipper
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Jaap Krijtenburg verklaart zijn roeicarrière uit Sturm und 

Drang. Daarmee refereert hij niet aan de gelijknamige 

stroming uit de Duitse literatuur. Veeleer impliceert 

hij dat zijn motivatie om telkens weer de riemen op 

te nemen onuitputtelijk was: “je moet wel een beetje 

monomaan zijn om het roeien vol te houden.” Een verslag 

van een gesprek met een voormalig toproeier die naar 

eigen zeggen ‘totaal niet competitief is aangelegd’.

tekst door Bas Burggraaf

‘een ploeg is een 
intelligente koppeling 

van eigenbelang’

De Holland Acht wint in 1994 zilver op 
het WK in Indianapolis. 
—
De Holland Acht met Krijtenburg op 
slag tijdens de Head of the River.

(dat moet Pim Vos geweest zijn). “Ik vond 
de gekte hartstikke leuk, maar het vereni-
gingsgevoel was er nog niet zo. Eigenlijk 
kwam deze overwinning wat te vroeg voor 
mij.”

Nereus vs Holland
Dat ‘verenigingsgevoel’ kwam pas nadat hij 
in 1995 met een Nereusploeg op The Head of 
the Charles uitkwam. “Een bordeauxrood 
hart klinkt al te pathetisch, maar ik voel 
me zeker Nereïd.” Dit optreden in ‘het an-
dere Cambridge’ zorgde overigens voor 
kortstondige tweespalt in de Nederlandse 
equipe. De Holland Acht (exclusief de Ne-
reïden) won maar nipt van de Nereusacht 
(met vijf Amsterdamse roeiers uit de Hol-
land Acht). Het geringe verschil van ander-
halve seconde zat de bondsroeiers van bui-
ten de hoofdstad enige tijd deerlijk dwars.

Voor het overige trainde Krijtenburg veel 
met de Holland Acht op de Bosbaan. Hoe hij 
ternauwernood de selectie voor de Holland 
Acht misliep is uitgebreid gedocumenteerd 
in het epos ‘De pijn van water’. Ook Ande-
re Tijden Sport wijdde hier een uitzending 
aan. Toch wekt Krijtenburg niet de indruk 
het ‘zwaar getormenteerde geval te zijn’ 
waarvoor die media hem graag aanzagen. 
“Er waren tal van argumenten aan te voe-
ren om mij eruit te knikkeren. Ik vond het 
een vrij wonderlijk verschijnsel dat dat lan-
ge tijd niet gebeurde. Pas toen het concept 
‘krachtroeien’ leidend werd, openbaarde 
zich dat ik er als tamelijk lichte roeier hele-
maal niet bij hoorde.”

Krijtenburg is tegenwoordig leraar Neder-
lands in Gouda. “Dat past ook wel bij mij.” 
Hij volgt de ontwikkelingen in Rusland nog 
op de voet en verzorgt incidenteel nog ver-
talingen van en naar het Russisch. “Ik heb 
nooit meer geroeid. Niet uit rancune, ik 
had er gewoon geen zin meer in. In zekere 
zin is het een tamelijk eenvoudige werke-
lijkheid waarin je functioneert.” //

uit in de A-finales van de wereldkampioen-
schappen, hetgeen zelfs resulteerde in een 
zilveren plak. Tijdens de Olympische Spe-
len van 1992 in Barcelona werd het kwar-
tet enigszins teleurstellend vijfde. “Met de 
vier-zonder wisten we de tegenstand vaak 
te overrompelen met onze eindsprint. In 
Barcelona hebben we daar te veel op ver-
trouwd en daardoor onder de maat gepres-
teerd.”

Een deel van de enthousiastelingen uit de 
Seattle-acht, nam na de Spelen in Barce-
lona het initiatief om het project serieuzer 
aan te vatten. Voor de destijds 23-jarige 
Krijtenburg speelde de kameraadschap 
een belangrijke rol: “het mooiste is om 
met gelijkgestemden iets te bereiken”. 
Ook Rienks en Florijn waren van de partij 
en legden zich toe op het boordroeien. Bij 
Okeanos pakte dat echter niet voor ieder-
een goed uit. “Er ontstond een heel ordinair 
meningsverschil over twee-zonders”. Krij-
tenburg voelde bij het bestuur geen inten-
tie om dat op te lossen en zag zich genood-
zaakt te vertrekken.

Nereus
“Ik ben bij Nereus terecht gekomen, omdat 
ik daar wat mensen kende. Ze toonden bo-
vendien aan dat ze, onder leiding van Wim 
Keizer, vrij goed met boordroeien bezig 
waren.” Krijtenburg noemt ter adstructie 
van die stelling de zogenaamde Lätta-acht 
(gesponsord door het gelijknamige boter-
merk), die in die periode succesvol was. 
Krijtenburg weet zich te herinneren dat 
‘de hele goegemeente’ over hem heen viel, 
maar nuanceert zijn overstap eloquent met 
pakkende frasen: ‘een ploeg is een intelli-
gente koppeling van eigenbelang’ en ‘mijn 
cynische opportunisme werd verrijkt met 
een verenigingsleven’.

In de marge wist Krijtenburg in 1994 voor 
Nereus De Oude Vier op de Varsity te win-
nen. Zijn plek in de boot bemachtigde hij bij 
louter toeval. “Op Nereus bestond een ge-
vestigde orde, te weten Michiel Bartman, 
Pim Vos, Marc Eecen en Jochem Jansen, 
die voorbestemd was om de Varsity te star-
ten. Een paar weken voor de Varsity ben 
ik vanwege een ziektegeval in de ploeg 
gekomen.” Krijtenburg kan zich niet meer 
herinneren voor wie hij in de plaats kwam 

De Meije en Die Leythe
Als kind van roeiende ouders debuteerde 
Krijtenburg al vrij jong in de boot. Op elf-
jarige leeftijd maakte hij zijn eerste halen 
bij roeivereniging De Meije in Nieuwkoop 
en vanaf zijn dertiende begon hij daar met 
wedstrijdroeien. Iedere dag trainde hij 2 à 
3 uur en in het weekeinde draaide hij zelfs 
dubbele trainingen. In zijn puberteit ver-
huisde het gezin naar Leiden. Krijtenburg 
maakte een transfer naar het ter plaatse 
gesitueerde Die Leythe, alwaar hij kennis 
maakte met de wereldvermaarde coach Jan 
Klerks. “Ik had ontzettend veel plezier in 
het roeien. Afgemeten aan de hoeveelheid 
uren was ik volledig met het roeien bezig. 
Maar mijn bestaan was er niet zo mee ver-
knoopt. Ik heb ook nooit in zak en as ge-
zeten door een verlies. Het was een prima 
manier om je tijd te besteden. En het succes 
dat ik had beleefd smaakte naar meer.”

Okeanos
Na het afronden van de middelbare school 
ving Krijtenburg in Amsterdam de studie 
Russische Letteren aan. Hij sloot zich aan bij 
Okeanos. “Dat was voor mij heel logisch. Ik 
kwam heel vaak op de Bosbaan. Coryfeeën 
als Henk-Jan Zwolle, Nico Rienks en Ronald 
Florijn roeiden allemaal bij Okeanos. Het 
lag voor mij voor de hand om in het kielzog 
van die grote roeiers mee te gaan. En boven-
dien waren dat, net als ik, scullers.”

Opvallend genoeg nam Krijtenburg bij 
Okeanos al vrij snel een vrijgekomen plek 
in de vier-zonder in. Vanaf dat moment 
was boordroeien zijn metier: “het ging alle-
maal hartstikke lekker.” In 1990 vonden de 
Goodwill Games plaats in Seattle. Dit toer-
nooi werd tussen 1986 en 2001 op initiatief 
van de Amerikaanse mediamagnaat Ted 
Turner zes keer georganiseerd. De Good-
will Games werden aanvankelijk gehouden 
als reactie op de destijds veelvuldig voorko-
mende boycots van de Olympische Spelen. 
Later kwam de charitas meer op de voor-
grond te staan.
 
Krijtenburg ontving samen met zijn ploeg-
genoten in de vier-zonder, Sven Schwartz, 
Bart Peters en Niels van der Zwan, een uit-
nodiging om op de Goodwill Games uit te 
komen. Enige voorwaarde voor de geheel 
kosteloze deelname was dat de Neder-
landse equipe tevens een acht op het wa-
ter bracht. Die clausule leidde ertoe dat de 
vier-zonder, aangevuld met Nico Rienks, 
Ronald Florijn, Bart Ras en Tjark de Vries, 
een gelegenheidsacht vormde. Het optre-
den verliep onverwacht goed en smaakte 
voor het gros van de bemanningsleden naar 
meer. Ze besloten ter plekke na de Olympi-
sche Spelen van 1992 in Barcelona het pres-
tigieuze nummer weer op te pakken.

Barcelona
In de tussentijd stoomde de vier-zonder ge-
woon door. In 1990 en 1991 kwam de boot 
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VARSITY
COMPLEX

who the fuck is Dicky?

Dick was bijvoorbeeld wereldkampioen blootvoet-waterskiën voor seni-
oren en de oudst bekende persoon die dat achterwaarts kon. In de jaren 
’50 brak hij al eens zijn nek met waterskiën, maar liet zich in 1986 nog 
voortslepen door een Aegir-acht voor het TV-programma ‘Wedden Dat?!’ 
(zoekt en gij zult vinden op YouTube). Zijn status als eeuwige student 
geeft hem bovendien de kans om als 79-jarige nog een keer studenten-
kampioen waterskiën te worden.

Dick was oprichter van de kunstijsbaan in Groningen en startte zelf drie 
keer de Elfstedentocht. Toen hem eens in Workum werd aangeraden te 
stoppen, stempelde hij het voorhoofd van de ijsmeester af. Die anekdote 
was hem als vooruit gereisd toen hij, uiteindelijk twintig minuten te laat, 
aankwam in Leeuwarden. Hij kreeg ‘de groeten uit Workum’.

Ook was Dick duiker. Hij hoorde van vrienden dat dit hem het best paste. 
“De enige sport waarin je eens twintig minuten je bek houdt.”

Dick kon hard fietsen. Op zijn 78ste, met de kanker al in zijn lijf, wilde hij 
in Adorp het nieuwe verkeersbord ‘u rijdt te hard’ laten oplichten. Helaas 
was ook het opstaande randje tussen het fietspad en de weg nieuw. Re-
sultaat: een zware hersenschudding, twee gebroken wervels, drie gebro-
ken ribben en een ingeklapte long.

En uiteraard kon Dick ook roeien. Hij voer 22 keer in de skiff (!) de Ring-
vaartregatta en krijgt bij zijn pensioen een skiff cadeau van Aegir, de 
‘Never (re)tired’.

Snippers
Naast al dat sporten was Dick 
er ook op borrels altijd. Zoals hij 
zelf zei: “Ik heb een borrel niet 
nodig, maar als hij langskomt 
stuur ik hem ook niet weg.” Uw 
verslaggever werd lid in de ja-
ren ‘90 en dat hij zo regelmatig 

Zouden wij even 
Uw aandacht mogen vragen

Geef ons een paar
Minuten van uw tijd

We willen u een ingewikkeld verhaal vertellen, dus waarom niet aan de 
hand van een frivool liedje over opvoeden en frustraties? In 1999 stapt 
Aegir met pijn in het hart over van het biermerk met de rode ster naar 
Bavaria. Gelokt door de Mammon van het geld. Maar Aegir besluit het 
geld zinnig te besteden. Niet aan lichtzinnigheden als een nieuwe set 
riemen, maar aan een heuse Aegir-CD!

Daarmee worden hits als het BoWa-lied en de Coachtango, maar ook 
het lied Varsitycomplex permanent toegevoegd aan de Groninger iden-
titeit. En dit lied willen we gebruiken om u het onderstaande verhaal te 
vertellen. Dus laat u meenemen op reis door Christiaan Jaap IJdema, de 
zingende jurist van Middelburg.

Want er ligt iets op ons hart
Ons trouwe Aegirhart

En dat willen we
Vanavond even kwijt

Dit is een verhaal over Dick Hamming, een welhaast mythisch figuur in 
het Groninger studentenleven en in de geschiedenis van Aegir. Verhalen 
over ‘Dicky’ hebben over het algemeen 2 componenten: een anekdote 
van onwerkelijke proporties gevolgd door een kanttekening van verge-
lijkbare tragiek. 

Ik kende Dicky persoonlijk en heb zoals velen met hem gelachen en ge-
dronken. Ook was ik bij hem toen hij met terminale kanker in het hospice 
in Groningen lag. Maar daar komen we nog.

Icoon
Zeker door de huidige generaties Aegirleden wordt Dicky vereerd als een 
icoon. Zijn gehavende Aegirjasje hangt op eenzame hoogte in het sap-
hok, als een vaandel van wat het is om Aegirlid te zijn. Een karikatuur 
die verworden is tot de beschermheilige van de fuifroeier. Misschien wat 
ongelukkig voor iemand die de sport zo hoog in het vaandel had.

Maar dit verhaal gaat niet over de karikatuur die Dick is geworden, maar 
over de man zoals generaties Aegirleden hem hebben gekend. En daar 
zitten ongemakkelijke elementen bij. Hier geldt: wat een leuk of mooi 
verhaal lijkt, is het meestal niet. Het is een combinatie die hem is blijven 
achtervolgen.

Neem dat jasje. Het lijkt een eer, maar het is eigenlijk een brevet van 
onvermogen. Want Dicky had aangegeven in dat jasje begraven te willen 
worden. En dat is niet gebeurd. Mocht u inmiddels denken “who the fuck 
is Dicky?”, dan gaan we u daar nu mee helpen.

We hebben samen
Al heel veel meegemaakt
We hebben beide kanten

Van het blik gezien
En ja dan ga je vergelijken

Toen met nu
U doet dat ook wel eens misschien

Eeuwige student
Dick kwam aan in het jaar 1943 en belichaamt voor Groningers het con-
cept van de eeuwige student. Omdat hij geen reünist van Vindicat wilde 
worden, bleef hij tot zijn dood in 2005 ingeschreven als student Spaans. 
Vanaf 1945 roeide Dick bij Aegir, om te herstellen van een motorongeluk 
waarbij hij zijn been had verbrijzeld. Dick herstelde niet alleen, maar was 
en bleef een uitgesproken gedreven sportman.

tekst door Bob Schipper

Vorige pagina
Jasje van Dick Hamming hangt in het 
saphok van Aegir. Beeld door Odile 
Verzantvoort
—
Deze pagina
Oud-Aegir bedankt Hamming in 1989.
—
Volgende pagina
Hamming tijdens de Plantsoenloop in 
Groningen. Beeld door Frank Straatemeier
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nooit professionele hulp gezocht. Wat het effect van zijn tirannieke va-
der is geweest op zijn ontwikkeling – hij weet het niet. Hij weet alleen 
dat hij de angst voorbij was toen hij op zijn zestiende vertrok. “Vanaf dat 
moment had ik de regie. Mijn ouders heb ik nooit vertrouwd, ik heb nooit 
een beroep op ze gedaan. We hebben er nooit over gesproken, ze hebben 
nooit hun excuses gemaakt.” Hij kiest ervoor om zijn militaire dienst bij 
het Korps Commando Troepen te doen. Daar lag de lat hoog, zoals hij 
gewend was.

Wij weten zeker 
Dat dat de jeugd zal sterken

En uiteindelijk tot resultaten leidt
Zodat Aegir,

Zo voorspellen wij,
Binnen korte tijd

Van het Varsitycomplex weer wordt bevrijd

Toen ik Dicky zelf bezocht in dat hospice in Groningen, heb ik het met ei-
gen ogen gezien. Ik zag iemand die eenzaam was en de controle over de 
situatie was verloren. Hoe kan het zijn dat iemand met zoveel vrienden 
uiteindelijk de praeses van Aegir moet vragen als executeur-testamen-
tair? En onze gevierde Aegirmoeder Lies Wallis de Vries de inboedel moet 
helpen verdelen? 

De afwikkeling van Dicky’s overlijden onderstreept het tragische karak-
ter van zijn leven. Dicky was een karikatuur en daar houden we van in 
het studentenleven. Dat is goed voor de verhalen. Maar het toneelstuk 

van Hent brengt een (voor velen) nieuw gegeven 
aan het licht, dat bij uitstek de herinnering aan 
Dicky en de waarden die hij vertegenwoordigde 
dodelijk verwondt. Omdat wij als Groningers in 
hem juist het concept van eeuwige jeugd heb-
ben gevierd. 

De ongebreidelde energie die gepaard gaat met 
het nooit volwassen worden. Zijn vak als kinder-
arts paste daarbij helemaal in het plaatje. Dicky 

als hoeder van de jeugd. De nieuwe getuigenissen over zijn sadistische 
opvoeden brengen daaraan onherstelbare schade toe.

“Voor zijn eeuwige jeugd heeft Hamming slechts één uitleg”, staat in 1993 
in het Nieuwsblad van het Noorden, “Levensmoed en levensblijheid. Dan 
kun je de hele wereld aan.” Het klinkt achteraf nogal wrang.

No FEAR
Toch is het ingewikkeld om meer dan 15 jaar na iemands dood te claimen 
aan waarheidsvinding te doen. Iedereen is zich bewust dat Dick niet meer 
zijn kant van het verhaal kan vertellen. Daarom ben ik maar dicht bij mijn 
eigen beleving gebleven. 

De verhalen van zijn kinderen passen uiteindelijk bij het versnipperde 
beeld dat ik van Dick heb overgehouden. Het beeld van een bijzondere, 
maar ernstig gemankeerd man met een groot onvermogen om tot echt 
geluk te komen. 

De huidige generatie Aegirleden zal met deze nieuwe realiteit zelf in-
vulling moeten geven aan de ‘verantwoordelijkheden die horen bij de 
volwassenheid en bij het ouderschap’. De studenten van nu zijn immers 
de vaders (en moeders) van straks. Ook zij zullen de verhalen van Dicky’s 
kinderen uiteindelijk moeten zien voor wat ze zijn: de ingewikkelde, on-
gemakkelijke, maar onvermijdbare realiteit van kindermishandeling.

Een leven van anekdotes met een tragische kern. Het is Dicky die ik weer 
in zijn Never (Re)tired zie stappen, met de grijze borstharen van een 
75-jarige. In een shirt zonder mouwen met daarop de tekst ‘No FEAR’. 
Met kinderlijke trots wijst hij naar de hoofdletters en zegt: 
“FEAR. Fuck. Everything. And. Run.” //

geheim dat hij een slechte verhouding met zijn 10 kinderen had. En dat 
bleef een beetje plakken. Want als Dick werkelijk zo’n aimabele, vrolijke 
vent was, welk puzzelstukje misten wij dan?

Bij zijn overlijden in 2005 zei toenmalig voorzitter van Oud Aegir Sy-
brand van Haersma Buma: “Dick had het moeilijk met het dragen van 
de verantwoordelijkheden die hoorden bij de volwassenheid en bij zijn 
ouderschap.” Zijn zoon Hent (toen 43) zei: “Mijn vader heeft een ver-
snipperd leven geleid. Iedereen kreeg maar een deel van hem te zien. Hij 
heeft ons Spartaans opgevoerd, soms zelfs te hard. Hij wilde ons stimule-
ren om het uiterste uit onszelf te halen. Zelf was hij creatief, enthousiast 
en energiek.”

Meneer wij weten 
Waar dat aan heeft gelegen

Deze jeugd heeft het veel te goed gehad
Nooit honger gekend

Door en door verwend
Zo wordt een jongen nooit een vent

Je hoeft in ieder geval geen psycholoog te zijn om te weten dat er onder 
die eindeloze vrolijkheid van Dicky een groot verdriet schuilging. Dick 
werd in 1925 in Eelde geboren als zoon van een huisarts. Hij werd ver-
noemd naar zijn oudere broer, die was verongelukt toen hij werd over-
reden door de eerste auto van het dorp. Toen Dick 8 jaar oud was over-
leed zijn vader aan een hartinfarct en een jaar later pleegde zijn moeder 
zelfmoord. 

Hij hing aan de jeugd. Toen hij na het eerdergenoemde racefietsongeluk 
in het ziekenhuis belandde, vond hij het afschuwelijk om een kamer te 
moeten delen met drie leeftijdsgenoten. “Echt oude mannen. Jezusmina, 
dacht ik bij mezelf, hoor ik hier nu bij? Ik ben gewend om te gaan met 
studenten en met jonge roeiers, daar zit even wat meer vaart in. Dáár 
kan een hele hoop en ik wil nog zo graag een hele hoop. Geregeld hoor ik 
ze dan zeggen: ‘Die tijd heb jij toch gehad.’ Dat is ook wel zo, maar het is 
nog zo leuk om eraan mee te doen.”

Meneer de zweep erover
Maak er mannen van

Stop ze niet in een donzen bed
Maar in een ijzeren ledikant

Laat ze buigen
Laat ze kruipen

Draai de duimschroeven maar aan
En doen ze iets dat u niet zint

Dan mag u slaan

De bom
Een paar jaar geleden ontploft er een bom. Dat 
sluimerende, missende puzzelstukje kreeg de 
vorm van een toneelstuk. Zoon Hent (inmiddels 
58) brengt een stuk op het podium over wat 
de schooljuf eufemistisch de ‘blauwe plekken’ 
noemde. Het gaat over de eindeloze mishandelin-
gen die hij heeft ervaren als zoon van Dick. Over 
de hardheid waarmee Dick probeerde doorzet-
tingsvermogen in het algemeen en sport in het 
bijzonder erin te rammen. Letterlijk. 

Hent vertelt in het toneelstuk over die andere Dick. ”Als hij zijn haar 
kamde, doken wij al weg.” Over hoe Dicky’s handen en voeten uithaalden, 
al dan niet gewapend met een steelpannetje, een stuk hout, een mes of 
een windbuks. 

Hent herinnert zich onder meer hoe ze naar de 10 kilometer schaatsen 
op TV zaten te kijken. Hij was ongeveer 9 jaar oud en vroeg hoeveel 
rondjes de schaatsers moesten rijden. Zijn vader gaf het antwoord niet 
en vond dat zijn zoon dat toch eenvoudig zelf moest kunnen uitrekenen. 
Toen dat niet lukte, sloeg hij het antwoord eruit. Het antwoord kwam 
niet, dus het slaan ging door tot Hent van onder tot boven open lag. 
Daarvan was Hent’s moeder getuige en keek uit het raam.

De wegkijkers
Het is een toneelstuk over iedereen die wegkeek, waarbij ook expliciet 
de ‘vrinden van Vindicat en Aegir’ genoemd worden. Waarbij het wegkij-
ken ongetwijfeld was ingegeven door het sympathieke, welbespraakte, 
humoristische en sportieve karakter van Dick. Een man die ook nog eens 
uitblonk in zijn vak als kinderarts.

Het is lastig om het toneelstuk niet te zien als een afrekening. Toch is 
dat niet de bedoeling van Hent. Het gaat over het zichtbaar maken van 
de mishandeling waarmee 120.000 kinderen op dit moment te maken 
hebben in Nederland. 

Hent zegt: “Ik heb de minste moeite met mijn vader. Ik denk dat ik weg-
kijken erger vind.” Zijn moeder voorop. “Wij werden zo geslagen. Welk 
gesprek voerden mijn vader en moeder ‘s avonds in bed?” Hent heeft 

op onze Vrijdagmiddagborrels was vonden wij natuurlijk prachtig, maar 
ook gek. Hij was kinderarts, had 10 kinderen en toch waren wij de halve 
avond bezig om zijn autosleutels te jatten, zodat hij niet weer stomdron-
ken in de auto stapte. 

Want de jeugd van tegenwoordig
Is alleen maar slappe hap
Ze piepen als een kuiken

En eten raspatat
Ja daar winnen we de Varsity niet mee

En dat is niet bepaald een rustgevend idee

Ooit leende ik Dicky mijn gekoesterde eerste Aegirdas. Een week later 
kreeg ik die van hem terug, in stukken geknipt. Hij had hem niet af kun-
nen krijgen, bij het naar bed gaan. Een beetje beteuterd heb ik daar ge-
staan, omdat ik niet kon begrijpen hoe dronken of driftig je moest zijn, 
om daar zo mee om te springen. 

Dick paste zo goed bij het ludieke karakter van het studentenleven, dat 
hij voor generaties Aegirleden een gegeven was. Ook was het publiek 

”Als hij zijn haar 
kamde, doken 

wij al weg.”
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De roeiglossy 
van woke 
Nederland

tekst door Bob Schipper

In het 25ste en wellicht laatste jaar van 

het Varsity Magazine leek het ons 

gepast om even achterom te kijken. We 

lopen op onze laatste benen en kijken 

kritisch naar de morele legacy die we 

achterlaten als Club van Broekhuizen.

En laten we niet vergeten dat het hele ma-
gazine nota bene is ontstaan vanuit de te-
kortkoming van (wat toen nog niet zo heet-
te) de Mainstream Media. 

Nu zijn we dan aangeland bij de apotheose 
van onze zelfverklaarde morele superio-
riteit. Het Varsity Magazine wil zich aller-
minst verzetten tegen de heersende cancel 
culture en het juist verheffen tot kunst. En 
daarom zullen we de eerste entiteit worden 
die van woke-heid zichzelf cancelt. 

“It was good while it lasted” 
- Jimmy Saville     

tijd door de centerfolds van onze magazine 
hebben gejast, straks ook bij de milieus-
traat? We willen onszelf toch nog één keer 
de morele maat nemen. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we zelf 
altijd in de veronderstelling hebben geleefd 
dat we onze tijd vér vooruit waren! Al in de 
jaren ’90 hebben we ons gepositioneerd als 
‘de roeiglossy van woke Nederland’. Want 
laten we niet voorbijgaan aan wat wij alle-
maal gedaan hebben om het morele niveau 
van roeiend Nederland te verheffen.

Om te beginnen hebben we al in 1998 onze 
excuses aangeboden voor de rol van de 
roeisport in het slavernijverleden. De be-
handeling van galleislaven tijdens het be-
leg van Troje is achteraf niet goed te praten.

Bovendien hebben we ons in de ja-
ren daarna keihard ingezet om een 
einde te maken aan de gescheiden 
knorren-WC’s, op het Varsity ter-
rein. We vragen tegenwoordig bij 
de ingang of je jezelf bij voorkeur 
identificeert als knor of niet. 

Vanaf het begin waren we een 
equal opportunity employer, waar 
ook lichte pikken het konden schop-
pen tot aspirant lid van de Club van 
Broekhuizen. Iedereen heeft recht op 
z’n eigen glazen plafond, zullen we maar 
zeggen. 

In later jaren hebben we, gebruikmakend 
van een aantrekkelijke Wajong-regeling, 
zelfs een krullerige Skøllie kunnen oplei-
den tot journalist bij een socialistisch dag-
blad.

We waren daarnaast factcheckers avant la 
lettre! Sommigen van ons hebben 25 jaar 
in archieven geleefd, zodat we alsnog een 
winnaar konden aanwijzen voor de dead 
heat van 1960. De valse start van Laga in 
1968 is frame-voor-frame ontleed en bleek 
niet meer dan jeugdig enthousiasme.

In de hoop dat de Club van Broekhuizen 
ook door komende generaties gezien mag 
worden als moreel baken. Dat onze stand-
beelden niet van hun sokkels getrokken 
worden. Dat onze magazines niet eindigen 
naast de Cosby-truien en de glitterhand-
schoen van Michael Jackson.

De aanleiding van dit moment van inkeer, 
zo vlak voor het einde van ons redactionele 
leven, vonden wij op Argo. Want ook na 25 
jaar komt er soms nog een verrassing uit de 
donkere hoekjes van de roeiwereld. In dit 
geval was die verrassing een aanzienlijke 
houten penis, voorzien van allerlei gouden 
naamplaatjes en forse gouden ‘dop’.

Een oud-winnaar kon ons uitleggen dat het 
item jarenlang is uitgereikt aan Argo-roei-
ers. Specifiek aan die Argonauten die zowel 
internationaal hadden geroeid als (en dit is 
een belangrijk detail) seks hadden gehad 
met hun stuurtje. 

Je zou verwachten dat deze vrij specifieke 
award een stil bestaan heeft gehad in de 
kantlijn van het Wageningse leven, maar 
niets is minder waar! Rij na rij van namen 
van illustere boerenzoons, die hun stuurtje 
aan hun gouden dop hadden geregen. Dat 
lange tijd de internationale stuurlieden van 
hetzelfde geslacht moesten zijn, heeft de 
uitreiking van de prijs blijkbaar nauwelijks 
in de weg gezeten. 

De moderne zelfbewuste roeimens is nau-
welijks meer gediend van dit soort uitwas-
sen en daarom lag deze multiplex fallus 
lange tijd in de achterbak van een oud-roei-
er. Een man die tot zijn stomme verbazing 
kon vaststellen dat hij zelf bij de gelukkige 
ontvangers had gehoord. Het item en bijbe-
horende omgangsvormen zijn inmiddels 
netjes gerecycled, zoals ze dat in Wagenin-
gen graag doen.

Maar is datzelfde lot straks ook ons gelief-
de Varsity Magazine beschoren? Eindigen 
de 350,000 nietjes, die wij in de loop der 
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Piekerig helblond haar, 1.95 meter lang, 95 kilo zwaar, rode Adidas-

strepen op de mouwen en een zwarte adelaar op de borst. Roland Baar 

was in zekere zin een personificatie van de ‘Deutschlandachter’, het 

vlaggenschip van de (West-)Duitse roeivloot. Baar zat tussen 1989 en 

1996 acht eindtoernooien op rij op slag in de Duitse acht. Vijf keer werd 

hij wereldkampioen en slechts eenmaal haalde hij het podium niet. 

Alleen Olympisch goud is hem tot twee keer toe ontgaan. 

Op 23 juni 2018 kwam Baar om het leven bij een auto-ongeluk. 

Hij werd slechts 53 jaar en liet een vrouw en twee kinderen na. De 

Deutschlandachter verloor met Baar na het eerdere overlijden van zijn 

voorganger Bahne Rabe in 2001 (zie Varsity Magazine 2015) de tweede 

iconische slagroeier uit haar recente geschiedenis. Een portret van de 

slagman van een instituut. 

Selectieperikelen
Bij de Deutschlandachter hing altijd een zweem van persoonlijkheidscult 
rond de slagman. Baar nam in 1989 de mantel over van Bahne Rabe, 
de even sterke als zonderlinge slag van de gouden acht uit Seoul. Dat 
Baar acht jaar lang de slagpositie heeft vervuld wekt een indruk van 
onaantastbaarheid. Daar was echter geen sprake van. Coach Holtmeyer 
hanteerde een open selectiebeleid en wisselde vaak in de bezetting van 
zijn ploegen, soms tot ver in het seizoen. De slagroeier werd daarbij niet 
ontzien. In de aanloop naar het seizoen 1995 was Baar zelfs enige tijd 
zijn slagplek kwijt. Rienks: “Wanneer een paar ploegleden gaan twijfelen 
aan de slagkwaliteit is het gedaan met de ploeg, wie de slag ook is. Dat 
geeft een slagroeier een zekere status, maar maakt hem ook kwetsbaar. 
Roland Baar had dat enorm sterk. Het onderlinge vertrouwen tussen de 
ploeg en hem bepaalde voor een belangrijk deel het resultaat. In de pe-
rioden dat het minder ging met de Duitsland Acht was er dan ook intern 
twijfel over Roland onder de roeiers en coach. En Roland zal zeker ook 
fysiek of mentaal zijn mindere perioden hebben gehad. Selectieperioden 
zijn zwaar en een risico voor het onderling vertrouwen in het team.”

De strijd om de plek van Baar werd met name heikel toen Rabe tot twee-
maal toe (in ‘91 en ‘95) zijn rentree in de nationale selectie maakte. Uit-
eindelijk wist Baar beide keren zijn slagplek ten koste van Rabe te behou-
den. Rabe toonde zich in interviews verbitterd over Holtmeyer die hij een 
te hard en daarmee contraproductief selectiebeleid verweet. De ver-
houding tussen Baar en Holtmeyer was echter ook niet allerhartelijkst. 
Zo zou Baar volgens Holtmeyer na Atlanta ‘96 hebben gezegd dat hij blij 
was nooit meer onder Holtmeyer te hoeven trainen (volgens Holtmeyer 

Roland Baar werd op 12 april 1965 geboren in Osterholz-Scharmbeck, 
een stadje in de buurt van Bremen. Roeien deed hij van jongs af aan. Na 
enige successen op junior- en ‘match des seniors’ niveau haalde Baar in 
1987 voor het eerst de A-selectie van de West-Duitse equipe. De start 
was niet indrukwekkend. Op een anoniem optreden achterin de B-finale 
in de twee-zonder op de WK ‘87 volgde in 1988 een zevende plaats in 
de vier-met op de Olympische Spelen in Seoul. De Deutschlandachter 
werd op diezelfde Spelen onder leiding van de jonge bondstrainer Ralf 
Holtmeyer Olympisch kampioen. Het jaar erop trad de Deutschlandach-
ter op de WK ‘89 in Bled met een vrijwel geheel vernieuwde opstelling 
aan. Roland Baar zat dat jaar voor het eerst op slag in de acht. Het bleek 
achteraf het begin van een nieuw en succesvol tijdperk.

Een snel tikkend Zwitsers uurwerk
Wie nu naar beelden van Baar in actie kijkt (tip: op www.worldrowing.
com zijn de finales van alle WK’s sinds 1991 terug te vinden) ziet in het 
verleden al de toekomst. In een tijd dat ploegen zich nog met macon-
bladen sleurend en zwiepend met lange halen door het water ploegden, 
roeide Baar al met een relatief compacte haal waarmee hij zijn acht op 
een hoog tempo voorsloeg. Altijd met het zwaartepunt laag, altijd soe-
pel, altijd ritmisch. Niet voor niets vergeleek zijn trainer Holtmeyer Baar 
eens met een Zwitsers uurwerk: altijd constant. 

Nico Rienks, zijn collega-slagman van de Holland Acht, zegt over het 
roeien van Baar het volgende: “Roland was een soort metronoom. Wel 
kon hij er op de belangrijke momenten een schepje bovenop doen. Vol-
gens mij was hij ook fysiek sterker dan ik. Ik denk dat ik meer dan Ro-
land gespitst was op efficiëntie. Bij ons konden mijn ploeggenoten er een 
schepje bovenop doen. Voor mij was het beter ‘een soort beheersing aan 
te geven’ als slag. Als ik all-out ging, ging de 1996 Acht langzamer, echt 
waar.”

Wat er ook altijd was, was de grimas op het gezicht van Baar. Een verbe-
ten lachje voor de start dat naarmate de race vorderde steeds meer van 
pijn werd doortrokken. Ook was er die priemende blik. In een profiel in 
Rowing News werd Baar omschreven als “tall, blond, and with perhaps a 
subtle glint of madness in his eyes.”

SLAGMAN VAN 
EEN INSTITUUT  

tekst door Frans O
verkleeft

Roland Baar en acht jaar 
Deutschlandachter

Roland Baar aan de start bij de Olympi-
sche Spelen van Barcelona. Foto door 
Simon Bruty / Getty Images

http://www.worldrowing.com
http://www.worldrowing.com
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behaald. Roland Baar, die zelf een bijna perfecte Olympische cyclus 
had gevaren maar die nooit het allerhoogste podium had gehaald, 
toonde zich in een reactie grootmoedig: de acht van London was 
“der beste Achter, den es je gab.”

Tot besluit
30 juli 2021. A-finale M8+ op de (uitgestelde) Olympische Spelen in 
Tokyo. Als winnaars van hun voorwedstrijden liggen de Holland Acht 
en de Deutschlandachter naast elkaar in de binnenste banen. De 
Duitsers zijn na drie wereldtitels op rij als favoriet aan het Olympisch 
seizoen begonnen en varen al sinds 2015 met Hannes Ocik op slag. 
Naast zijn drie wereldtitels behaalde Ocik ook een trits Europese 
titels, twee zilveren WK-medailles en een zilveren medaille op de 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Winst op de Spelen zou van 
Ocik de meest succesvolle Duitse slagman ooit hebben gemaakt. 
Het werd een zilveren medaille op één seconde van de verrassend 
sterke Nieuw-Zeelanders. Net als bij de laatste wedstrijd van Roland 
Baar op de Spelen in Atlanta voerde na deze wedstrijd bij de Duitse 
roeiers niet het verlies van goud, maar vooral de blijdschap over het 
zilver de boventoon. Ocik twitterde zelf later op de dag een even 
korte als krachtige boodschap “Mehr ging nicht. #proud”. Roland 
Baar had het niet beter kunnen zeggen. //

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van artikelen gepubliceerd in 
o.m. de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Die Welt, Tage-
spiegel, Der Westen, Rowing News, Row2k.com, Deutschlandachter.
de en Worldrowing.com. De auteur dankt Nico Rienks voor zijn bij-
drage aan dit stuk. 

streefd. Baar, die voor de Spelen al had 
besloten dat hij na Atlanta zou stop-
pen, zal met gemengde gevoelens het 
Olympisch toernooi zijn ingegaan. In 
de heats liep de boot niet, in de her-
kansing ging het beter en groeide de 
hoop op iets moois. In de finale ging 
de Deutschlandachter aan de leiding 
totdat Nederland rond 1100 meter 
voorbijschoof. Wederom haalde Baar 
niet het hoogste Olympische podium. 
Het grote verschil met Barcelona: de 
zilveren medaille werd in Duitsland 
niet als een mislukking, maar als een 
succes gezien. Daarmee kon Baar zijn 
roeicarrière ondanks het verlies toch 
nog met een hoogtepunt afsluiten.

Nico Rienks, die als gouden medaillewinnaar het podium met Baar deel-
de, zegt hier over: “Baar vertelde me al op het erevlot dat wij dat jaar te 
goed waren voor hen. Hij was oprecht blij met zilver. In de jaren na Sy-
dney sprak ik Roland geregeld vrij uitgebreid tijdens WK’s en Wereldbe-
kers. Heel ontspannen bleek hij. Hij wist eigenlijk veel meer over ons dan 
ik verwachtte. Ik kom ook nu nog tijdens wedstrijden geregeld Duitsland 
Acht roeiers tegen die mij aanspreken. Het voelt gelijkwaardig: zij veel 
vaker WK-goud, wij Olympisch goud. Ik voel nooit afgunst.” Dit was een 
groot contrast met de wijze waarop de Nederlanders de Duitsers eerder 
hadden ervaren. “Tijdens wedstrijdweekenden spraken de Duitsers zel-
den met de tegenstanders. Na wedstrijden verdwenen ze meteen van de 
baan. Destijds vatte ik dat op als arrogantie. Niet voor niets bedachten 
wij de naam ‘Holland Acht’. Eigenlijk alleen maar om Duitsland uit te 
dagen. En wij gingen vanaf dag één alle wedstrijden roeien waar zij ook 
aantraden om uit te stralen dat we niet bang waren.”

Fast forward
Na Atlanta maakte Baar in zijn gebruikelijk hoog tempo werk van zijn 
maatschappelijke carrière. Luttele maanden na zijn laatste halen op 
Lake Lanier verdedigde hij zijn proefschrift en in de jaren erna werkte 
hij achtereenvolgens als ingenieur in de auto-industrie en aan de uni-
versiteit. In 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Technische 
Universität Berlin. Daarnaast werd Baar, die tijdens zijn roeiloopbaan al 
atletenvertegenwoordiger bij de Duitse roeibond was geweest, actief 
binnen het IOC als lid van de atletencommissie. Dat werd geen onver-
deeld succes, mede omdat Baar moeite had met de IOC-politiek. Na-
dien bleef hij echter als sportbestuurder actief bij het Duits Olympisch 
comité en als ombudsman binnen de Duitse anti-dopingautoriteit. In 
1998 werd hij voor zijn uitzonderlijke internationale roeicarrière door 
de FISA onderscheiden met de Thomas Keller medaille. Hij was daarmee 
de eerste acht-roeier die deze prestigieuze prijs kreeg uitgereikt.  

Ondertussen raakte de Deutschlandachter, toeval of niet, na het vertrek 
van Baar in het slop. Absoluut dieptepunt was de gemiste kwalificatie 
voor de Olympische Spelen van Sydney (2000). Holtmeyer werd na die 
zeperd overgeplaatst naar de vrouwen. De persoonlijkheidscult rond 
de slagman verbleekte met de jaren, vooral omdat er elke twee of drie 
jaar of soms vaker een nieuwe slag aantrad. Een desastreus optreden 
tijdens de Olympische Spelen van Beijing in 2008 bleek uiteindelijk een 
keerpunt voor de Deutschlandachter. Na de terugkeer van Holtmeyer 
als trainer en de doorbraak van een groep getalenteerde jonge roeiers 
bleef de Deutschlandachter – in wisselende bezettingen – de gehele 
Olympische cyclus van London 2012 ongeslagen, met als apotheose 
de Olympische titel die 24 jaar geleden in Seoul voor het laatst was 

is dit later weer bijgelegd). Omgekeerd stelde Baar ook hoge eisen aan 
zijn teamgenoten. Volgens Holtmeyer was een vaste uitspraak van Baar: 
“Ich muss wissen, dass ich mich auf jeden verlassen kann.”

De weg naar Atlanta ‘96
In de Olympische cyclus naar Barcelona ‘92 was de Deutschlandachter 
ongekend dominant. In die vier jaar, waarin Duitsland drie keer op rij 
wereldkampioen werd, werd maar twee keer een wedstrijd verloren. 
Eén van die wedstrijden was echter de Olympische finale. De integratie 
van roeiers uit het voormalig Oost-Duitsland in het nationale team en 
meerdere herintreders van de gouden Seoul ‘88 ploeg hadden geleid 
tot een moeizaam selectieproces met veel bezettingswisselingen. Vol-
gens Rabe had het uiteindelijk in 1992 geselecteerde achttal (met Baar 
op slag en Rabe op plek drie) nooit de kans gekregen om echt een 
ploeg te worden.

Met de wereldtitel van 1993 leek de hegemonie van de Deutschlan-
dachter weer te worden hersteld. Daarop volgde evenwel een nieuwe 
domper met de vierde plaats op de WK ‘94. Inmiddels had de Hol-
land Acht zich met een zilveren medaille op hetzelfde toernooi aan het 
front gemeld als een nieuwe geduchte concurrent. 1995 leek ook uit 
te draaien op een rampjaar. De Deutschlandachter werd bij de Duitse 
kampioenschappen nog geklopt door een B-ploeg en bij de wereld-
bekerwedstrijden liep het ook stroef. De ommekeer kwam in de zin-
derende finale tijdens de WK ‘95 in Tampere waarin Baar en de zijnen 
net voor het zilveren Nederland naar een nieuwe wereldtitel vlogen. 
Veelzeggend is het beeld van Baar die meteen na de finish door de boot 
stapt om zijn ploeggenoten een voor een te feliciteren. 

Met de wereldtitel van 1995 leek de Deutschlandachter weer de te 
kloppen ploeg. Onder de kap was de motor evenwel nog steeds aan 
het sputteren. In 1996 had de ploeg wederom een moeilijk voorsei-
zoen en leek de Holland Acht de Duitsers definitief te zijn voorbijge-

Maart 1996. Na vrij dramatisch verlopen Amstelwedstrijden 
moet het roer bij onze eerstejaarsacht van Triton om. Eén van 
mijn ploeggenoten heeft een trainingsweekend in Duitsland 
geregeld. Zijn vader werkt namelijk voor Langnese, het bedrijf 
dat de Duitse acht sponsort. Voor boten en eten wordt gezorgd, 
is het verhaal. Met slaapzakken en matjes vertrekken we op 
vrijdag naar Dortmund. Eenmaal aangekomen blijkt dat we 
trainen op het trainingscentrum van de 'Deutschland Achter'. 
Op het kanaal zien we tweetjes sprinten in tempo 40+. We 
knipperen ook even met onze ogen als blijkt in welk materiaal 
we mogen trainen: twee Empacher-viertjes met big-blades in 
de Duitse driekleur. Tijdens onze trainingen zullen de Duitse 
wandelaars en fietsers langs het kanaal vast hun bedenkingen 
hebben gehad bij het niveau van 'Die Mannschaft'.

De matjes blijven ingepakt, want de Duitsers blijken een ho-
tel voor ons geboekt te hebben. De volgende ochtend zitten we 
met buikpijn van de gulzigheid tijdens het ontbijt in de boot en 
op zaterdagavond worden we verwacht voor een diner met de 
Deutschlandachter. We zijn al weken braaf in training, want 
dat hoort immers bij topsport. Aangekomen in het restaurant 
blijken onze gastheren allen achter een halve liter bier te zit-
ten. Ik zit naast Roland Baar en we praten natuurlijk over de 
Olympische Spelen in Atlanta en de Holland Acht. Bij het af-
scheid krijgen we een ingelijste poster, gesigneerd door de ge-
hele ploeg, met ‘Alles Gute für die Varsity wünschen’. Want dat 
is de wedstrijd waar wij naartoe leven. 

Op het kanaal in Dortmund varen we in de vier-met onder de 
zeven minuten en denken daarmee wel een kans te maken 
in het eerstejaarsveld. Onze coaches hebben vriendschap ge-
sloten met enkele begeleiders van de Duitse acht en hebben 
hen uitgenodigd voor de Varsity. Ze waarderen de Hollandse 
gezelligheid maar zijn redelijk geshockeerd door het randge-
beuren en het bedroevend lage roeiniveau. Zonder de finale 
van de Oude Vieren (met Bartman en Simon) af te wachten 
keren ze terug naar Duitsland. Onze ploeg hield helaas geen 
Varsityblik maar wel een onvergetelijke herinnering aan dit 
avontuur over.
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“Weet je zeker dat je met mij wilt spreken? Ik heb veel gedaan in 
het roeien maar helaas nooit Varsitygoud gehaald.” Dat waren 

de eerste woorden die uitgewisseld werden. Toch was het zeker, 
want op zo’n jonge leeftijd de Olympische Spelen bereiken, dat 

is iets bijzonders. Twintig jaar nadat de gemiddelde laatbloeier 
begint met lopen, behaalde Jochem Verberne al een Olympische 

medaille. Zilver in Sydney, ruim twintig jaar geleden.

Het roeigevoel 
Geboren in 1978 - als zoon van een roeister 
van Het Spaarne - was het eerste contact-
moment met de roeisport onvermijdelijk. 
Het Spaarne had toentertijd al een floreren-
de jeugdafdeling, en was tevens een vereni-
ging waar veel kinderen van zijn middelba-
re school ook actief roeiden. Er waren zelfs 
enkele schoolgenoten met wie hij tot zijn 
studententijd kon blijven sparren. 

Vrijwel meteen was Jochem verknocht 
aan het roeien. Bij de eerste wedstrijd die 
hij startte, de Heineken Roeivierkamp in 
1993, zag hij de heren van de Holland Acht 

Delftse jaren
‘Hectisch’ is het eerste woord wat Jochem 
noemt om zijn studiejaren te omschrijven, 
maar na een korte stilte verbetert hij zich-
zelf. “Nee, ik zat met dertien man in een 
jaarclub, elf gasten deden dezelfde studie. 
Dankzij hen heb ik mijn studie gehaald. Zij 
gaven mij een seintje als ik bijvoorbeeld in 
Amsterdam verbleef, maar op de TU ver-
wacht werd voor een handtekening om 
een practicum te halen. Dan haastte ik me 
snel terug. Of zij faxten mij de materialen 
die ik nooit had kunnen krijgen vanaf de 
plekken waar ik was in de wereld. Zonder 
hen had ik het nooit gehaald.” Al moet hij 
dat ‘halen’ relativeren. Eenmaal terug van 
de Olympische Spelen had hij namelijk de 
helft van zijn eerste vier jaar gehaald, ter-
wijl hij in zijn vijfde jaar zat. Zo kreeg hij, 
de ochtend na zijn huldiging, nota bene op 
de TU zelf, van zijn professor de vraag of hij 
wel helemaal lekker was om na zo’n lange 
afwezigheid om een herkansing te vragen.

De Olympische huldiging ging gepaard met 
een surrogaat kroegjool. Een eigen échte 
kroegjool heeft hij nooit gehad, alhoewel hij 
in 1998, 1999 en 2001 serieuze pogingen heeft 
gedaan. Iedere poging werd ‘beloond’ met 
een derde plek, maar in zijn eigen woorden: 
“Als je de Varsity niet wint, dan heb je ge-
woon verloren.” Zijn mooiste herinnering uit 
de studententijd is de winst van Laga in zijn 
eerste jaar en hij kan niet wachten op de vol-
gende jool, waar hij gegarandeerd bij zal zijn. 

in het gevaar om jezelf heel wat te vinden 
in een hele kleine bubbel. Ik hoefde geen 
legende te worden.” Zo zocht hij de uitda-
ging om op andere vlakken te excelleren: 
eerst studie en daarna werk. Direct na zijn 
roei-jaren werd hij de voorzitter van de At-
letencommissie van NOC-NSF. Als één van 
de wereldwijd directeuren van het Wereld 
Natuur Fonds creëert hij niet geheel toe-
vallig het ‘Clean Water Partnership’ met 
de roeibond FISA. Tevens heeft hij zijn ei-
gen bedrijf waarbij de digitalisering van 
de sport centraal staat, waarmee in 2020 
ook een roei-app voor de KNRB gelanceerd 
werd.

“Het is een cliché om te zeggen dat roeien 
je vormt, maar het heeft te maken met de 
sport zelf en het karakter. Met zijn allen er 
vol voor gaan, elkaars zwaktes accepteren. 
Dat zijn levenslessen waar je altijd wat 
aan hebt.” Nog steeds is er veel waardering 
voor de coaches die hem gevormd hebben. 
Bijvoorbeeld Jan Klerks: “Een fenomena-
le trainer, onmisbare coach. Met oprechte 
bescheidenheid staat hij nooit op de voor-
grond. Zo was hij op het Olympische ere-
vlot niet te zien, maar al roeiend naar het 
botenterrein zagen we hem daar staan te 
wachten. Met onze schoenen...” //

rondlopen op hetzelfde terrein. Een inspi-
ratiebron die in bijna bij geen enkele sport 
geëvenaard wordt. Voor hem zelf was het 
roeien een sport van verscheidene vor-
men. In de skiff kon hij zichzelf bewijzen, 
maar met een ploeg kon hij samen doelen 
bereiken. Nooit er tussenuit piepen, altijd 
je eigen bijdrage leveren. Het gevoel veran-
dert wel door de jaren heen: “Succesvol zijn 
heeft zijn invloed, ik kreeg kansen die ik 
van tevoren nooit bedacht had. Alles was 
eigenlijk ongepland, van het behalen van 
de eerste nationale titel tot het roeien in de 
oranje pakjes, laat staan de Olympische 
Spelen.”

De zilveren ploeg
De dubbelvier voer vanaf moment één 
hard. Op de eerste World Cup eindigden ze 
slechts drie tienden van het wereldrecord. 
De ploeg had de gave om eindeloos te roei-
en, met bizarre snelheid zonder technisch 
in te leveren. Toch kon het buiten de boot 
enorm knetteren. Het heeft een haar ge-
scheeld of de ploeg was uit elkaar geklapt. 
“Neem vier alfamannen met hun ego’s on-
der volspanning. Wat dat oplevert, daar 
kan je een heel Varsity Magazine over vol-
schrijven. De Olympische finale was heel 
spannend, veel geluid vanaf de kant. Toch 
voeren we vooral onze eigen race. We had-
den de laatste 150 meter om de Duitsers, 
de regerend kampioenen, te pakken. Dat 
lukte. Het was van tevoren natuurlijk wel 
bedacht, maar doe het maar onder zo’n 
druk. Dat zoiets dán lukt, is een heel gaaf 
gevoel.” 

De Italianen wonnen goud, maar achteraf 
bleek dat zij vrijwel zeker aan de doping za-
ten. Doordat er geen juridische grond was, 
liep het af met een sisser. Maar het gaf aan 
het begin verwarring en sommige meder-
oeiers vonden het moeilijk te verkroppen. 
“Ik vond het geweldig om tegen die ploeg te 
roeien, ze waren al het hele seizoen beter. 
Die race roeide ik om alles eruit te halen, 
dat heb ik gedaan. Desalniettemin hoop ik 
wel dat ze niet aan de doping zaten. En an-
ders dat ze er mee kunnen leven.”

Het leven na de boot
Na de Spelen werd er nog één serieuze po-
ging voor de Varsity gedaan, maar Sydney 
was het einde van topsport. “Het is voor 
mij niet erg om onverwacht te stoppen, als 
het maar op een hoogtepunt is. Je leeft ook 

Vertrouwen 
Het zilver op de Olympische Spelen is niet 
zijn meest memorabele winst. Na lang twij-
felen kiest hij de Nederlandse Kampioen-
schappen in de twee-zonder met Diederik 
Simon eind jaren ‘90. Terwijl ze aan het 
scullen waren, wilden ze een uitstapje doen 
naar het boordroeien. Dat uitstapje was een 
wedstrijd tegen de selectie van de Holland 
Acht. “Diederik fluisterde: “Jochem, vooral 
heel hard starten en kijken of ze onder de 
indruk raken.” Met tempo 36 vlogen we de 
baan over en haalden we met 4 of 5 boot-
lengtes de overwinning.” Elkaar zó goed 
aanvoelen en de boot zó goed laten lopen, 
zorgen ervoor dat Jochem de hele race geen 
vermoeidheid of pijn voelde. 

Die partner, Diederik Simon, had op dat 
moment al Olympisch goud op zak, maar 
zorgde ervoor dat de jonge Lagaaier een on-
wijs gevoel van vertrouwen kreeg. “Twee 
jaar voor de Olympische Spelen kwam 
Diederik naar mij met een plan om de 
Spelen te halen. Hij geloofde in mij en in 
onze combinatie. Natuurlijk keek ik tegen 
Died op, hij was acht jaar ouder en had 
al Varsitygoud en Olympisch goud. Maar 
we bleken elkaar feilloos aan te voelen 
binnen en buiten de boot. Met coach Rick 
van Hooydonk hebben we heel de winter 
kneiterhard gebuffeld met onorthodoxe 
trainingen. Ik denk dat we velen hebben 
verbaasd toen we in het seizoen de snel-
sten bleken.” Het vertrouwen van Diederik, 
en andere roeiers, had Jochem in de jaren 
ervoor afgedwongen door op de belangrij-
ke momenten te presteren, ook al was hij 
niet de grootste of de sterkste. De ene kans 
creëert de andere, mits je jezelf van je beste 
kant laat zien.

Vorige pagina
Olympische dubbelvier van Sydney. 
Beeld door Rainer Empacher
—
Deze pagina
Jochem Verberne op slag in de 
dubbeltwee met Diederik Simon. 
Beeld door Erwin Cardol
—
Jochem Verberne tijdens de surrogaat 
kroegjool voor Olympisch zilver.

STOPPEN OP JE 
HOOGTEPUNT
tekst door Chantal Doelman
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OVERWINNING DAMES VIER

Boven
Nereus wint voor de derde keer op rij de 
Dames Vier. Foto door Ellen de Monchy
—
Onder
Toch zwemmers bij het eerste Varsitygoud 
ooit voor Skøll. Foto door Ellen de Monchy

OVERWINNING OUDE VIER

Boven
Triton wint na meer dan 50 jaar weer de Varsity. 
Foto door Merijn Soeters
—
Onder
De mannen van Nereus houden het voor de tweede 
editie op rij droog. Foto door Ellen de Monchy
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SFEERIMPRESSIE

Boven
Bijna alle toeschouwers in één beeld 
gevangen. Foto door Merijn Soeters
—
Onder
Ook bijna alle toeschouwers in één beeld 
gevangen. Foto door Ellen de Monchy

DE VARSITY-
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Bijvoorbeeld bij de beroemde Elfstedentocht van 1963 (met Reinier Pa-
ping als winnaar van deze slijtageslag) maakte de publieke omroep nog 
niet van een vliegtuig gebruik. Wel werd er toen voor het bioscoopjour-
naal een film gemaakt, gedeeltelijk met opnamen vanuit een vliegtuig. 

Bij de verslaggeving van de Tour de France schakelde de Nederlandse 
omroep pas in 1967 een vliegtuig in om de verslagen en beelden van 
de verslaggevers in auto’s en op motorfietsen door te geven naar een 
centrale zendpost. Wat de reportage van de Varsity betreft, bleef de inzet 
van een vliegtuig, voor zover ik kon nagaan, tot deze ene keer beperkt. 

Amateuristisch
Op de AVRO (Algemene Vereniging Radio Omroep) na hadden de omroe-
pen weinig affiniteit met sport. Doordat de AVRO zich op het algemene 
publiek richtte en verreweg het grootste deel van alle sport in algemene 
- in plaats van levensbeschouwelijke – organisaties plaatsvond, was de 
AVRO de voor de hand liggende omroep om aandacht aan sport te be-
steden. De meeste Nederlandse sportbonden waren gedurende de jaren 
veertig en vijftig van de vorige eeuw te amateuristisch ingesteld om zich 
veel te bekommeren om het mediapubliek.

Naoorlogs elan
Het was in 1947 dus helemaal niet vanzelfsprekend dat de omroep zo 
uit zijn slof zou schieten om een goede reportage van de Varsity te ma-
ken. Voor de AVRO, met name de Sport en 
Reportage Dienst van deze omroep, moet 
het een demonstratie van naoorlogs her-
wonnen elan zijn geweest om zo’n voor die 
tijd grootscheepse reportage te maken. In 
1941 waren de bestaande katholieke (KRO), 
christelijke (NCRV), socialistische (VARA), 
vrijzinnige protestantse (VPRO) en algemene 
(AVRO) omroeporganisaties door de Duitsers 
opgeheven. Daarvoor kwam in de plaats de 
Rijksradio De Nederlandsche Omroep (RNO), 
die nauwlettend gecontroleerd werd door 
de Duitsers en hun Nederlandse vrienden. 
In mei 1943 verordonneerden de Duitsers dat iedereen zijn radiotoestel 
moest inleveren. Toen bleef er van de omroep dus weinig meer over. 

In oktober 1944 werd in het bevrijde deel van Nederland Radio Herrij-
zend Nederland opgericht. Dit was een nationale omroep. Hoewel er een 
streven was om die nationale omroep te behouden, slaagden de oude 
levensbeschouwelijke omroepen er vanaf januari 1946 weer in hun voor-
oorlogse positie te herwinnen. In dat jaar waren de omroepen nog niet in 
staat om veel te doen, maar in 1947 hadden ze hun zaakjes weer redelijk 
voor elkaar. 

Samenwerking
Er was één verschil met de vooroorlogse situatie. De Nederlandse Ra-
dio Unie (NRU) werd begin 1947 opgericht om de samenwerking tussen 
de omroepen te bevorderen. Terwijl de omroepen voor de oorlog ieder 
afzonderlijk alle faciliteiten voor grootscheepse reportages moesten 
verzorgen en dat wegens de kosten weinig deden, gebeurde dat vanaf 
1947 via de NRU. Die organisatie beschikte over faciliteiten om grotere 
reportages te verzorgen. Dat ze dat konden, wilden ze dat jaar maar al te 
graag laten zien.

Waarom de Varsity?
Maar waarom kozen AVRO en NRU nu juist de Varsity om te laten zien wat 
ze konden op reportagegebied? De wedstrijd bood reportage-technisch 
een duidelijke uitdaging. Het ging om een wedstrijd die niet overzichtelijk 
in een zaal of stadion plaats vond. Het probleem was dat het ging om een 
wedstrijd over een langere afstand die moeilijk continue te volgen was. 
Er waren geen doorlopende wegen langs de kant van de baan en vanuit 
een boot moest men achter het veld blijven hangen. Dat leidde tot het 
voor die tijd revolutionaire idee om een vliegtuig bij de reportage in te 
zetten. Het hoofdnummer moest wel verplaatst worden naar een tijdstip 
dat voor de omroep geschikt was. Een vroeg voorbeeld van aanpassing 
van wedstrijdprogrammering aan de eisen van de media en niet die van 
de sporters. Na de opkomst van de televisie zou deze beïnvloeding van 
programmering van wedstrijden een omstreden kwestie worden.

Symboliek
Uitzending van de Varsity bood dus een 
technische uitdaging, een kans voor de AVRO 
en de NRU om te laten zien wat ze konden. 
Maar dat was niet alles. De Varsity zelf had 
in Nederland veel grotere symbolische bete-
kenis dan in onze tijd nu. Het aandeel van de 
studenten op de hele Nederlandse bevolking 
was veel kleiner dan tegenwoordig en daar-
van was een veel groter deel verenigd in de 
studentencorpsen. De studenten, en in het 
bijzonder de corpsstudenten, vormden de 

jeugd van de Nederlandse elite. Zij werden beschouwd als degenen die 
voorbestemd waren leiding te geven aan de Nederlandse bevolking. Dat 
die elitejeugd zo vrolijk en onbezorgd weer bij elkaar kon komen voor een 
traditionele wedstrijd was een teken van vitaliteit en herstel van de Ne-
derlandse bevolking, na de vernedering van de Duitse bezetting. 

Het belang van het evenement werd nog eens onderstreept door de 
toekenning van het predikaat ‘Koninklijk’ aan de Nederlandse Studenten 
Roeibond, de organisatie achter de Varsity. Dit werd tijdens de Varsity 
van 1947 aan het publiek bekendgemaakt. Het predikaat werd verleend 
uit dank voor de verzetsactiviteiten van de studenten. Het was een eer-
betoon waarmee de regering probeerde te onderstrepen dat Nederland 
een flinke elitejeugd had waaraan de ‘Wederopbouw’ van het land toe-
vertrouwd kon worden. Het was de moeite waard dit alles zo duidelijk 
mogelijk aan de bevolking te tonen. Ook daarom was het voor de omroep 
interessant om van de wedstrijd in zo breed mogelijke kring zo goed mo-
gelijk verslag te doen. //

Het was voor de publieke omroep een experiment 
om bij de reportage van de Varsity van 1947 een 
vliegtuig in te schakelen. Het zou nog lang duren 
voordat dit bij de verslaggeving van andere grote 
sportevenementen gebeurde.
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Maar waarom kozen 
AVRO en NRU nu juist 
de Varsity om te laten 
zien wat ze konden op 

reportagegebied?

Vorige pagina
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—
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en tekening van de operatie die nodig 
was voor de live uitzending.
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Dat Jacomina de snelste vrouw zou worden, stond niet in de sterren 
geschreven. Ze groeide op in de buurt van Alphen aan de Rijn en was 
‘een lui kind’ zoals ze zelf zegt. Haar school haalde ze wel door hard 
te werken, maar ze sportte nooit. Dit veranderde toen ze na haar stu-
die commerciële economie begon met haar tweede studie culturele 
antropologie. Ze werd op aanraden van haar vriendinnen lid bij Tri-
ton, waar ze de selectie in ging om te leren roeien. Als ze uitgese-
lecteerd zou worden, was ze direct goed genoeg om mee te roeien 
met de competitieploeg van haar vriendinnen. Helaas, ze werd niet 
uitgeselecteerd en werd onderdeel van Dames ‘96.

Talent om hard te werken
Binnen een half jaar trainde Jacomina negen keer in de week terwijl 
ze daarvoor eigenlijk nooit had gesport. “Ik vond het fantastisch, dat 
ging ook gewoon goed met mijn lichaam.” Anderen raakten gebles-
seerd maar Jacomina bleef maar gaan. Ze genoot van de roeiwereld 
waar alles draaide om de ploeg en het beter worden.

In haar tweede jaar bleef ze roeien in de twee, de vier en de acht. In 
een combinatieploeg met Vidar en Orca werd ze Belgisch kampioen. 
Het sporten was dus wel aangeslagen. Naast het roeien werkte ze 
om niet afhankelijk te zijn van de ouderlijke sponsoring en ook haar 
studie ging voortvarend. Dat zorgde ervoor dat er aan het einde van 
haar tweede jaar keuzes gemaakt moesten worden. Roeien en afstu-

Van competitie naar avontuur
“Ik ben een diesel op alle fronten,” vindt Jacomina. Doorgestoomd 
van de mavo naar een universitair diploma, daarbij veel geroeid, 
gewerkt om haar studie zelf te kunnen betalen en na haar studen-
tentijd fulltime werken én volle bak trainen. Dat was ze nu allemaal 
kwijt. Moe thuis zitten en af en toe een spinninglesje geven was al-
les wat ze nog kon. Langzaam re-integreerde ze weer op haar werk 
en begon weer wat te trainen. Niet trainen om iets te bereiken maar 
omdat het fijn was.

Langzaam maar zeker ging het mentaal en fysiek beter en begon ze 
het avontuur meer en meer op te zoeken. Dat kwam neer op minder 
werken en meer sporten. Meer sporten betekende vooral langer. Zo 
werd de eerste grote uitdaging op de mountainbike van de Middel-
landse Zee, door de Pyreneeën, naar de Atlantische Oceaan rijden. 
Ze genoot van het onbekende, en zocht meer. Lange trailruns, extre-
me triatlons en enorme fietstochten schreef ze bij op haar palmares.

Stedentrip XL
Met alle lange uitdagingen komen ook lichamelijke ongemakken. 
Zadelpijn, last van de maag, kou, noem het maar op. “Het is niet zo 
zeer het fysieke wat het zwaar maakt maar je moet het ‘mentaal 
fixen’.” Dat kan Jacomina. Ze heeft twee voorwaarden om aan een 
evenement mee te doen. Het moet een uitdaging zijn en het moet in 
een mooie omgeving zijn. “Je weet dat het zwaar gaat worden. Maar 
als ik boven op zo’n berg in de Pyreneeën sta en zie waar ik vandaan 
kom. Dan weet ik ook waar ik heen moet. Die bergen nog over, naar 
de zee aan de andere kant.”

Een tocht die voldeed aan die twee voorwaarden was de Arch2Arc 
race. “Op het moment dat ik het las, dacht ik: hier moet ik aan mee-
doen. Hoe gaaf is dit!” Daarna ging ze pas bedenken of ze het kon. 
Volgens Jacomina is dat de kern. “Het gaat om de uitdaging en het 
doel. Die hele tocht afleggen is zo mooi.” Als voorbeeld noemt ze de 
kanaaloversteek die ze grotendeels in het donker voltooide. “Af en 
toe voelde ik me slecht, maar dan was het toch erg mooi om onder 
de volle maan te zwemmen.” Uiteindelijk overwon ze alle misère en  
zwom ze in 16,5 uur het kanaal over.

Als Jacomina vertelt, is niet te merken dat ze ooit een burn-out heeft 
gehad. Met veel plezier vertelt ze over al haar avonturen en over de 
Arch2Arc race. Dat ze daar de snelste vrouw ooit was, maakt haar 
niet zo veel uit. Ze vond het gaaf om gedaan te hebben en ze dacht op 
de ervaring wel twee jaar te kunnen teren. Totdat ze in augustus 2019 
gewezen werd op de TransAmerica Triathlon. 50 kilometer zwem-
men, 500 kilometer lopen en 5000 kilometer fietsen in 28 dagen van 
de westkust van de Verenigde Staten naar de oostkust. Corona gooi-
de, zoals bij iedereen, roet in het eten, en bij de herkansing in 2021 
was het vuur teveel gedoofd. Maar (makkelijkere) alternatieven ge-
noeg: tien triatlons in vier weken, iemand...? //

Aan de muur in de woonkamer hangt een foto 

van een groot schip. Althans, het schip valt di-

rect op. Maar als je iets langer naar de foto kijkt, 

zie je dat onderaan het water rimpelt en er een 

hoofd en een arm uit het water steken. Deze zijn 

van Jacomina Eijkelboom, die bezig is met haar 

‘Stedentrip XL’, oftewel de Arch2Arc race. Een tri-

atlon van de Arch Marble in Londen naar de Arc 

de Triomphe in Parijs waarbij de deelnemers van 

Londen naar Dover hardlopen, het kanaal over-

zwemmen en dan van Calais naar Parijs fietsen. 

Dat deed de vrouw op de foto in 2019 in een tijd 

van 66 uur en 56 minuten, een wereldrecord. 

Maar dat is niet belangrijk. Het avontuur en de 

mentale uitdaging, daar gaat het haar om.

deren of een jaartje eraan vastplakken en bestuur gaan doen. Het 
werd een jaar als wedstrijdcommissaris. Ook toen bleef ze werken. 
“Ik heb een talent om hard te werken.” 

De stap naar competitief
Na afloop van het bestuursjaar rondde ze haar studie af en wilde ze 
het sporten weer oppakken. Dus ging ze naar met haar afgetrapte 
gympies naar de hardloopwinkel om nieuwe te kopen. Per ongeluk 
liep ze daar een triatlontrainer tegen het lijf. Een nieuwe sport dus, 
maar de oude instelling. Ook hier kon ze haar talent in kwijt. De 
discipline, het leren voelen van de juiste techniek en elke wedstrijd 
willen starten. Jacomina nam het allemaal mee naar de triatlon en 
dat zorgde voor succes. “Elk weekend stond ik wel op een podium.”

Stap voor stap leerde Jacomina de triatlon kennen. De lange triat-
lons gingen naar verhouding net zo snel als de korte. Het werd steeds 
duidelijker dat ze een diesel was. Hoe langer de afstand des te meer 
kwam Jacomina tot haar recht. Zo werd de competitieve drang 
steeds sterker. De bakermat van de triatlon was namelijk in zicht, 
de Ironman van Hawaï. De druk kwam steeds meer op de ketel te 
staan om die te halen. Veertig uur werken in de week, en daarnaast 
voorbereiden op de Ironman. Ze hield het vol – in 2006 voltooide ze 
de bekendste triatlon ter wereld. Een jaar later bleek het toch te veel 
te zijn en kwam ze met een burn-out thuis te zitten. 

tekst door Wouter de Boer
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Zwemmend het kanaal over. 
Beeld door Ron Perdon



Tekst door 
Roos Blaauwendraad & 
Frank van der Ploeg

Roeien aan 
de rand van 
Nederland

Twee uur en tweeënveertig minuten; zo 
lang duurt het om met de trein van de 
hoofdstad van Nederland naar de hoofd-
stad van Zeeland te reizen. Odin in Mid-
delburg is de jongste studentenroeivereni-
ging van dit moment, één dag jonger dan 
Agon uit Almere. 

Voor het clubhuis van burgervereniging De 
Honte, waarmee ze de beschikbare ruimte 
delen, ontmoeten we Justin en Cilia, die 
zetelen in 2020 (Corona, waar is de tijd ge-
bleven...) in het bestuur van de dwergver-
eniging. We trappen af met een rondleiding 
door het boothuis - Justin zet zijn fiets niet 
op slot, want dat is hier niet nodig. We ver-
volgen ons gesprek in het Engels, want Cilia 
komt uit Frankrijk dus haar Nederlands is 
nog een beetje roestig. Of we daar bezwaar 
tegen hebben?

Het huidige ledenbestand, dat zo’n 30 leden 
telt, bestaat uitsluitend uit studenten van 
University College Roosevelt. De univer-
sitaire studenten kunnen hier slechts een 
bachelorgraad behalen, daarna vertrekken 
ze vaak voor hun master naar Utrecht, waar 
UCR een dependance van is. Justin: “Bin-
nen UCR hebben we een groot aantal club-
jes, roeien is er één van. Dit jaar begonnen 
we met zes leden; alleen het bestuur. Gaan-
deweg het studiejaar zijn we gegroeid. We 
zijn wel één van de groteren hier in Mid-
delburg, maar voor de roeiwereld zijn we 
natuurlijk nog heel klein.” Pogingen tot het 
enthousiasmeren van hbo-studenten van 
de Hogeschool Zeeland heeft tot op heden 
nog geen vruchten afgeworpen. De optie 
van het betrekken van mbo-studenten is 
nog nooit bij ze opgekomen. “Maar daar-
voor zouden we dan ook naar Vlissingen 
moeten uitwijken.”

Klein maar knus
De sfeer is op z’n minst als knus te beschrij-
ven. De universiteit is klein maar fijn en 
wonen op de campus is verplicht. “Odin 
is een soort gemeenschap binnen de ge-
meenschap van UCR. We zijn heel hecht, 
en doordat we zo klein zijn, hebben we een 
Whatsapp-groep met de hele vereniging.” 
Maar UCR vraagt veel van haar studenten. 
De studielast is hoog en door korte, inten-
sieve semesters is er weinig tijd voor ande-
re activiteiten. “De zomervakantie begint 
al in mei en met kerst zijn we een maand 
vrij. Veel internationals, die soms zelfs uit 
Mexico of Rusland komen, gaan dan terug 
naar hun familie. In die periodes komt er 
van roeien weinig terecht.”

Hun geringe omvang gecombineerd met de 
studielast van UCR en de ligging van Mid-
delburg brengt dus de nodige uitdagingen 
met zich mee. “Vanaf hier is alles ver weg. 
Het regelen van transport is daardoor bij-
voorbeeld al veel lastiger dan bij de meeste 
andere verenigingen. Op zichzelf is de con-

Tilburg
Officieel is Odin op 27 november 2015 opge-
richt, maar officieus bestonden ze volgens 
het bestuur al een jaar of vijf. De aanleiding 
voor oprichting van Odin is volgens de an-
nalen in Tilburg te vinden - het is alleen 
mogelijk om aan het NOOC Openingstoer-
nooi mee te doen als je een studentenver-
eniging bent. De oprichters, naar verluidt 
een duo bestaande uit een drankorgel en 
een roeifanaat, wilden om hun moverende 
redenen graag deelnemen, maar konden 
niet uit naam van De Honte naar het Bra-
bantse afreizen. Zo werd Odin geboren. 
“De wedstrijd is voor ons een belangrijk 
ankerpunt in het studiejaar gebleven. Ons 
doel is, als Corona het toestaat, om met een 
mannen- én een vrouwenploeg naar de 
NOOC Opening te gaan.”

uitgekomen voor De Honte, omdat Odin 
formeel nog niet bestond.”

Was het in 2019 een kleine Zeelandse over-
winning in Houten? “Het echte roeien heb 
ik bij Triton geleerd. In mijn Middelburg-
se tijd moest ik voor het kanoën nog elk 
weekend terug naar Eindhoven. Maar ik 
zat zeker makkelijker in de boot dan ande-
re eerstejaars. Dat had te maken met mijn 
bootgevoel, maar ook wel met het skiffen. 
Boordroeien had ik overigens nog nooit 
gedaan.” Justin en Cilia menen dan ook 
het succes in Houten geenszins te kunnen 
claimen: “Jacob is bij Odin begonnen, maar 
daar is dan ook alles mee gezegd.” //

In de kantine staan naast de bar vier ergome-
ters opgesteld. “We hebben weinig ruimte, 
dus moeten we daar efficiënt mee omgaan.” 
De rondleiding wordt vervolgd door de twee 
boothuizen, waar nog een aardige hoeveel-
heid materiaal ligt. Van deze verzameling is 
slechts één boot in het bezit van Odin: een 
Hudson vier-met. Saillant detail is dat in het 
recente verleden wel een mooie set riemen 
is gewonnen bij de Aegon Bestuursbokaal, 
omdat alle bestuursleden al hun studiepun-
ten hadden behaald. Mooie bijkomstigheid 
van de verplichting die in Middelburg geldt. 
Na de rondleiding begeven we ons naar café 
Le Penseur, één van de weinige zaken in de 
wijde omgeving die überhaupt zondagsope-
ning kent. Cilia, half melig en half geagiteerd 
om onze verbazing: “ik vind het wel lekker 
rustig, die zondagssluiting. Dan doe je toch 
gewoon je boodschappen op zaterdag?”

tinuïteit al een belangrijk aandachtspunt 
- vrijwel iedereen is nou eenmaal na drie 
jaar weer voorgoed weg. Daarom hebben 
we bijvoorbeeld ook weinig tot geen erva-
ren coaches of roeiers die de kar kunnen 
trekken. Ons ultieme doel? Als we zo’n 
50 tot 80 leden zouden hebben, dat is een 
mooi aantal waar je echt wat meer mee 
kunt. Dan zouden we alleen fysiek niet 
meer bij De Honte passen.”

Bekende alumnus
Tot het alumnibestand behoort een inmid-
dels bekende naam: Jacob van de Kerkhof, 
die in 2019 met zijn ploeggenoten eindelijk 
het gouden blik naar de Domstad meenam. 
Wat weinig mensen weten, is dat dit ergo-
meterkanon uit Utrecht zijn eerste halen 
in Middelburg maakte, als UCR-student. 
We spraken hem over zijn Zeelandse peri-
ode: “ik zat al op kanoën, dus roeien was 
een voor de hand liggend uitstapje. Voor 
de kano was ik eigenlijk net iets te groot, 
maar bij roeien is een grote bouw juist een 
voordeel. Op een gegeven moment heb ik 
zelfs meegedaan aan een wedstrijdje in de 
skiff (Damen, 2015, red.), maar toen ben ik 

Vorige pagina
Jacob van der Kerkhof in de skiff voor 
de Honte. Beeld door Lars Veling
—
Deze pagina
Het vlot van Odin en de Honte. 
Beeld door Frank van der Ploeg

Odin 8+ op de Brugge Boat Race.
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fiets niet op 

slot, want dat is 
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heren. Zo heeft Henley meerdere vrouwennummers toegevoegd en ook 
het IOC heeft alle heren- en vrouwennummers gelijk getrokken.

Cultuurtje
We zien dus een verandering in enkele traditionele eigenschappen van 
de Varsity. Niet iedereen is hier even enthousiast over. De Varsity is nou 
eenmaal dé studentenroeiwedstrijd van Nederland. Niemand heeft het 
later nog over de ploeg die de NSRF won. Nee, het winnen van de Var-

sity is waar het bij studentenroeiverenigingen 
om draait. Hoewel zeker in dit Olympisch jaar er 
soms minder aandacht is bij sommige verenigin-
gen voor de wedstrijd, de charme van de Varsity 
zal niet verdwijnen. Het Amsterdam-Rijnkanaal 
met zijn woelige water, de menigte zooiende 
studenten en de grote hoeveelheid (bijna) naakt-
zwemmers bij een overwinning. Het cultuurtje 
eromheen is wat de Varsity tot de Varsity maakt. 
De tradities horen erbij. De Oude Vier is altijd het 
hoofdnummer geweest en zal toch altijd een bé-

tje belangrijker blijven dan de Dames Vier. Maar in hoeverre mag traditie 
in de weg staan als het op gelijkheid aankomt?

Dun lijntje
Tradities kun je niet zomaar fabriceren, maar ze kunnen wel langzaam 
ontstaan. Nieuwe initiatieven, zoals de beker voor de Dames Vier, kunnen 
daar een handje bij helpen. Met inclusie van knorren en vrouwen liet en 
laat de KNSRB zien dat er ruimte is voor vernieuwing. In hoeverre zal de 
KNSRB proberen de vernieuwing door te trekken? Inmiddels is na wat 
eerste strubbelingen duidelijk geworden dat MBO-studenten ook deel 
mogen nemen aan de hoofdnummers.  

De lijn tussen traditie en gelijkheid is onduidelijk en vol controverse. Ver-
schillen tussen man en vrouw, tussen corporaal en knorrig zullen waar-
schijnlijk nooit helemaal verdwijnen. De KNSRB lijkt op zoek te zijn naar 
een balans tussen vernieuwing en traditie, tussen gelijkheid en prestige. 
Deze vernieuwing wordt omarmd en komt de roeisport ten goede. Toch, 
voorlopig zullen we bij ‘Voor alles het Hoofdnummer’ blijven denken aan 
de Oude Vier voor, bij voorkeur corporale, mannen. //

Corporaal mannenevenement
Een nieuwe wimpel werd gemaakt, ditmaal met alle zeven KNSRB-vereni-
gingen. Op deze wimpel is er zelfs extra ruimte, voor als er weer een KNS-
RB-vereniging bij zou komen. Voorlopig lijkt dat nog niet te gebeuren, 
dus zou de ruimte misschien voor andere doeleinden gebruikt kunnen 
worden. Al vanaf 1973 mochten de knorren deelnemen aan de Varsity. 
Daarnaast mochten vrouwen deelnemen vanaf 1976. Het deelnemers-
veld werd dus verbreed, maar dit is niet terug te zien in de overwinnings-
wimpel. Archeologen en geschiedkundigen van 
de toekomst zouden de Varsity dus vermoedelijk 
als een corporaal mannenevenement omschrij-
ven.

Nieuwe tradities
Maar zelfs in het poepoude evenement vol tradi-
ties aan het Amsterdam-Rijnkanaal blijft er ruim-
te voor vernieuwing. Zo is de ‘nieuwe traditie’ van 
de Dames Vier in het leven geroepen. Deze race 
is nog steeds anders dan de Oude Vier: de dames 
roeien in een vier zonder en leggen niet drie, maar twee kilometer af. 
Gelijkheid, maar toch net niet. De verklaring van de KNSRB is dat er het 
meest animo was voor een 2k-race in een vier zonder, en dat ze zoveel 
mogelijk vrouwen wilden stimuleren om mee te doen.

Nu de Dames Vier een traditie begint te worden, moest er misschien ook 
een overwinningswimpel gemaakt worden voor dit nummer. Vanuit de 
KNSRB was er echter een nieuw idee: de dames kunnen hun overwinning 
vereeuwigen met een beker, waar de overwinnaars elk jaar in gegraveerd 
worden. Deze beker is een manier om beide hoofdnummers meer ge-
lijkwaardig te maken. Hoewel, de overwinningswimpel is geen bekend 
fenomeen in de roeiwereld. Triton wist tot de recente overwinning van 
2019 niet eens van het bestaan van een wimpel af. Toegegeven, het 
Gouden Blik was een tijdje niet meer naar Utrecht gegaan, maar toch is 
de overwinningswimpel blijkbaar niet zo prestigieus. 

Nieuwe vragen
Desalniettemin kan een overwinningsbeker een extra vorm van erken-
ning geven aan vrouwelijke roeiers. Deze nieuwe trofee riep wel direct 
vragen op. Want worden overwinningen van niet-corporale 
vrouwen ook vereeuwigd op de beker? Of worden alleen corpo-
rale overwinningen in de beker gegraveerd? De eerdergenoem-
de kaalste Varsity ooit bracht hierin met een overwinning voor 
Skøll duidelijkheid:  

Daarnaast, als de niet-KNSRB verenigingen op de beker voor de 
dames vier mogen, mogen ze dan niet ook op de overwinnings-
wimpel van de Oude Vier? Het indrukwekkende aantal over-
winningen van Nereus past haast niet meer op de wimpel, er is 
simpelweg niet genoeg ruimte. Is dit dan de perfecte kans om 
een nieuwe overwinningswimpel te maken, mét knorren? Bart 
Aulbers, secretaris van de KNSRB, verwacht dat dit niet zal ge-
beuren. “We zijn en blijven toch een beetje elitair.”

Gelijkheid
Naast een kroegjool voor de Oude Vier, werd er bij de laatste 
‘normale’ Varsity in 2019 ook een kroegjool voor de Dames Vier 
georganiseerd. Dat was het eerste jaar dat er zowel voor de Da-
mes als voor de Oude Vier een feest was. Bij eerdere edities 
van de Dames Vier werden beide nummers namelijk door Nereus 
gewonnen. Wordt er vanaf nu verwacht dat elke vereniging een 
kroegjool organiseert bij winst van de Dames Vier? De KNSRB 
beantwoordt deze vraag middels de wedstrijdbepalingen beves-
tigend. “Het wordt zeer op prijs gesteld dat, conform de traditie 
van de Varsity, de vereniging die een van de twee hoofdnummers 
wint, tevens een kroegjool organiseert op een door die vereni-
ging aan te wijzen locatie.”

De KNSRB probeert mee te doen in de trend in het internationale 
roeien om vrouwen nummers gelijk te schakelen met die van de 

VS
tekst door Roma Kloosterman

De overwinningswimpel is een vaandel waarop de stand der overwin-
ningen wordt bijgehouden, althans, voor de KNSRB-verenigingen. De 
knorren kunnen de Varsity dan wel winnen, maar niemand hoeft dat te 
weten. De nieuwste versie van deze wimpel ligt na de overwinning van 
Nereus op de kale Varsity van 2020 weer in Amsterdam. Maar er is nog 
een versie van de wimpel te vinden in het Hoge Noorden. Deze hangt in 
de bestuurskamer op Aegir, ondanks een poging in 2019 van Triton om 
ook deze wimpel op te eisen. Op de oudere versie staan maar zes van de 
zeven huidige KNSRB-verenigingen. Toen Skadi in 1976 fuseerde met Ha-
des en een echte KNSRB-vereniging werd, was er vraag naar een nieuwe 
wimpel. Aangezien Aegir de Varsity won in 1975 waren zij de laatste ver-
eniging die heeft gewonnen onder de oude wimpel, dus bleef die wimpel 
in Groningen. Waar hij hoort, aldus de Groningers.

“We zijn en 
blijven toch een 

beetje elitair.”

“Triton wint de Varsity!”
Na 52 jaar gingen in 2019 de Gouden 
Blikken eindelijk weer naar Triton. Een 
Utrechtse overwinning, dat betekende 
de vooralsnog laatste kroegjool en 
de Varsityfus voor Triton-leden. En 
daarnaast, een donkerblauw kruisje 
erbij op de overwinningswimpel, dat 
het totaal voor Triton op zestien bracht.
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We waren bijna te laat. 
In de verte voer de 
armada voor ons uit 
de bocht om. Zelfs de 
vieren met stuur waren 
al niet meer te zien. 

Met z’n drieën plus een volledig in het 
oranje gehulde kapitein zaten we op het 
gammele bootje: de twee fotografen en ik, 
de videograaf. Op weg naar de start van 
één van de zoveelste Varsity’s. Als je al een 
tijdje meeloopt zoals ik, dan beginnen alle 
Varsity’s enigszins op elkaar te lijken, niet 
in de laatste plaats vanwege de enorme ver-
scheidenheid in winnaars.

We zouden dit jaar een goede plek op een 
stabiele volgboot krijgen, zo was ons ver-
zekerd. Maar we waren er toch weer inge-
tuind. Het bootje was prima om bejaarde 
VIP’s te pendelen van het toenmalige VIP 
schip naar publiekskant. Het volgen van de 
Oude Vieren bleek op zijn minst een uitda-
ging. Helemaal nu we pas na de bocht kon-
den aanhaken. Ze waren al onderweg. Het 
beeld in mijn zoeker was zo stabiel als een 
losgeslagen caravan bij windkracht 9.

Vijftien jaar eerder had de huisarts slecht 
nieuws. Het was een week of twee na de 
Head of the River en mijn rechterknie deed 
pijn. Nu zeurde het al een tijdje, maar als 
je eerstejaars lichte wedstrijdroeier bent 
klaag je niet zo snel. De huisarts was dui-
delijk: “Jij zult dit seizoen niet meer roeien, 
en misschien wel nooit meer.” Het was een 

klap in mijn gezicht. Terug bij de ploeg later 
die dag vielen er tranen. We waren geluk-
kig met negen roeiers in training gegaan, 
dus de acht liep geen gevaar. Ik was ech-
ter gedwongen tot volgen. Een week later 
vertrokken we naar Houten. Mijn eerste 
wedstrijd als toeschouwer. Gewapend met 
videocamera legde ik alles vast wat mijn 
ploeg deed, en dan vooral buiten de boot. 
Na nog een poging tot een roeicarrière werd 
ik twee jaar later weer een week voor de 
Varsity uitgeschakeld. Ik zou alleen nog 
maar volgen.

In de jaren zeventig werd er voor het laatst 
semi-live verslag gedaan van de Oude Vie-
ren op TV en via radio. Dit pakten wij rond 
2005 weer op, omdat de wedstrijd het ver-
dient om goed in beeld gebracht te worden. 
In 2008 zat ik voor het eerst op een volg-
boot. Vanaf toen elk jaar vaste prik tot 2016. 
De eerste keer volgen was zenuwslopend. 
Ik was de cameraman die het moest doen, 
en vooral niet per ongeluk op pauze druk-
ken. We wilden goed beeld van de gespan-
nen roeikoppen. Op de volgboot waren 
we altijd afhankelijk van de langzaamste 

oude vier. Daar moesten we achter blijven. 
Langzaam verdwenen de nummers een en 
twee in de verte terwijl wij achter ploegen 
als Argo, Proteus of Aegir moesten blijven 
hangen.

Toen het tijdperk van de drones was aange-
broken, was het de bedoeling om de mooi-
ste shots van de Varsity ooit te maken. In 
verband met de nog beperkte levensduur 
van de accu’s zou er halverwege de race 
gewisseld worden. Er werd een heuse ‘he-
liport’ gebouwd waar de drone kon landen. 
In het enthousiasme van het filmen vergat 
de drone operator echter de tijd. Hij had 
teveel gefilmd voor de start. Op zo’n 2 ki-
lometer voor het einde van de race was de 
accu leeg. Op dat moment hing de drone 40 
meter boven het Amsterdam Rijnkanaal. 
Met de elegantie van een baksteen plonsde 
deze in het heilige water. De drone operator 
sprong er tevergeefs achteraan. De drone is 
nooit teruggevonden.

Bij het jaarlijkse verslag Oude Vieren speel-
de ook altijd wat anders door mijn hoofd: 
die mislukte roeicarrière. Nooit heb ik een 
slag gemaakt op dat kanaal. Dat maakte 
het volgen zo tweeslachtig. Het gaf name-
lijk enorm veel voldoening om de winnaars 
(en ook Rogier Blink) elke seconde van hun 
race te kunnen geven. Maar altijd was er 
die afstand. De afstand tot het roeien en de 
mannen en vrouwen in de boten is groter 
door een lens. En die lens is altijd gekleurd 
door het missen van die ervaring: roeien op 
het Varsitywater. //

DE TRAGIEK VAN 
HET VOLGEN column door Jaap Ploeger

Beeld door Merijn Soeters

“Ik was de 
cameraman die 
het moest doen, 

en vooral niet per 
ongeluk op pauze 

drukken”

A.R.S.R. SKADI BETREEDT 
DE BLOCKCHAIN
In samenwerking met Dutch Art Collections is Skadi 
onderdeel geworden van een unieke NFT kunstcollectie. In 
deze collectie wordt het Skadi logo en de prominente Oude 
Vier jas vereeuwigd op de blockchain. De kunstcollectie 
bestaat uit 10.000 kunstvoorwerpen waarvan elk exemplaar 
uniek is maar bovendien duidelijk herkenbaar als 
onderdeel van de verzameling. De collectie wordt voor 
identificeerbaarheid gekoppeld aan een Smart Contract 
op het Ethereum Netwerk. Zo worden alle kunstvoorwerpen 
binnen de collectie verhandelbaar op een Central European 
Exchange en de bekende Opensea.io marktplaats voor NFT’s. 
Op deze manier blijft de authenticiteit met haar intrinsieke 
waarde van elke uniek exemplaar gewaarborgd.

De NFT’s worden uitgebracht in de formaten SVG en PNG. Met 
het SVG formaat kan elk kunstvoorwerp in hoge resolutie 
met superieure kwaliteit worden uitgeprint als schilderij, 
kleding of attribuut.

De 3D Avatar Collectie voor de Metaverse 
A.R.S.R. Skadi wordt de eerste roeivereniging ter wereld 
welke met een 3D Skadiaan Avatar een entrée maakt in 
de Metaverse wereld. HODLers van een 2D NFT kunstobject 
krijgen gratis een vergelijkbare 3D versie welke comptabel 
is met de NetVrk Metaverse. De NetVrk Metaverse is een 
3D wereld gemaakt in hoge resolutie met game software 
Unreal Engine. Deze game engine wordt bijvoorbeeld ook 
gebruikt voor Triple AAA games gemaakt voor Playstation 
en Xbox. Met behulp van deze resolutie is deze digitale 
wereld klaar voor VR-toepassing wat een nieuwe dimensie 
en spelerservaring geeft voor gebruikers. Dutch Art 
Collections heeft digitaal grond gekocht om een clubhuis te 
ontwikkelen voor haar leden als Social Hub. In de visie van 
de Co-Founders wordt een 3D wereld ontwikkeld waar leden 
elkaar kunnen ontmoeten en waar gebruikers met hun 
eigen Avatar in een virtuele wereld games kunnen spelen.

Oprichter NFT collectie 
De NFT kunstcollectie wordt onder gebracht onder de naam 
Bet Placer’s Club en is een initiatief van de merknaam Dutch 
Art Collections. De mede oprichter is Harry van Vliet RA, een 
oud wedstrijdroeier en oud-lid van het 140 ste bestuur der 
A.R.S.R. Skadi. Als een ode aan het roeiersleven is het Oude 
Vier Varsity thema verwerkt in haar collectie. 

Heeft u interesse in ons project, bezoek dan de website 
www.betplacersclub.com voor meer informatie of neem 
contact met ons op via onze Discord omgeving.

Website
www.betplacersclub.com

Discord
www.discord.io/betplacersclub
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Zoals ieder jaar hebben we onze zelfbenoemde experts om hun ongezouten mening gevraagd. 
Vanwege vermeende belangenverstrengeling lukt het nog altijd niet om Coen Eggenkamp 
aan tafel te krijgen, daarom zijn we dit jaar uitgekomen bij een uitstekend alternatief. Niemand 
minder dan Kaj Hendriks laat dit jaar zijn licht schijnen op de deelnemers van de Oude Vieren. 
Oud-gedienden Jenny van Dobben de Bruin en Govert Viergever zijn ook weer van de partij. 
In een tijd van aanklachten over grensoverschrijdend gedrag was er veel terughoudendheid 
als het aankwam op commentaar op de vrouwen. Als eeuwig noodlijdend instituut kunnen 
wij daar alleen maar begrip voor hebben. Maar een serieuze voorspelling durfden ze nog net 
wel te wagen. Dus lees snel door, voor het startschot klinkt en “rien ne va plus”!

Kaj 
Hendriks
Het winnen van 
de Varsity in 
2019 was voor 
ons voldoende 
reden om Kaj 
een kans te 
geven. Kaj heeft woord gehouden en is na 
het goud van Houten nu toch echt gestopt 
met roeien, al is zijn inschrijving in het 
leger (als arts, wat een watje) inmiddels 
aanleiding om te flirten met Dudok van 
Heel. Heeft waarschijnlijk vaker de Oude 
Vier gestart dan alle andere leden uit onze 
expert panels ooit bij elkaar, en weet als 
geen ander wat winnen is. En verliezen.

Expertpanel

Jenny 
van Dobben 
de Bruijn
Na drie jaar 
zoeken hebben 
we nog altijd 
geen geschiktere 
vrouw gevonden 
dan Jenny van Dobben de Bruin. Ondanks 
haar eigen ontboezeming dat ze nu wel 
echt weinig mensen kent is haar intuïtie 
nog messcherp. Dames die het beter den-
ken te kunnen: zoek je een veilige werk-
omgeving waar je meestal geen dickpics of 
andere (on)gewenste seksuele gedragingen 
zult ondervinden? Mail of bel ons, en wie 
weet zien we jou volgend jaar wel op onze 
expertbank.

Het meest concrete, meest relevante en tevens meest 
ondankbare werk van het magazine begint hier. Waar u 
als lezer vermoedelijk vooral geïnteresseerd bent in ‘na-
men en rugnummers’ en ‘man en paard’ lijken sommige 
wedstrijdcommissarissen en deelnemers geen intentie 
te hebben om hun deelname vooraf kenbaar te maken. 
Misschien hopen ze dat vrienden en familie rustig thuis 
blijven, waarna zij bij de Paasbrunch nonchalant hun 
gouden blik uit de binnenzak kunnen toveren of, waar-

schijnlijker, het nooit meer over die eerste zondag van 
april kunnen hebben. Dan hebben ze buiten ons gere-
kend. Het internet is geduldig en de inschrijfdeadline 
ligt strategisch gepositioneerd, dus we kunnen met trots 
melden dat niemand anoniem de Varsity zal roeien dit 
jaar. Het beeldmateriaal liet nog wat te wensen over, 
maar wie goed zoekt zal de spreekwoordelijke Paaseitjes 
weten te vinden. 

Govert 
Viergever
Al jarenlang een 
vaste kracht bij 
ons panel, en 
ook dit jaar klaar 
om kaf en koren 
te scheiden. 
Net als Kaj heeft Govert Tokyo niet meer 
mogen meemaken, maar net als Kaj heeft 
hij een schat aan relevante Varsity-erva-
ring op zak. Met als belangrijke verschil 
dat hij naar eigen zeggen ‘de typische 
Nereusmentaliteit’ heeft. Oftewel: alleen 
meedoen als je gaat winnen. Meest rele-
vante nevenfuncties: Razende Reporter en 
praeses van de Jan van der Bij fanclub.

DEELNEMERSKATERNEN

Verder lezen dan dit punt in dit document is 
geheel op eigen risico. De Club van Broekhuizen 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
pijnlijke tenen of zielen of afgeleide psychische 

schade. Heeft u toch een klacht? Tel dan 
rustig tot tien, blader helemaal naar het begin 
van dit magazine, en doneer niet aan ons maar 
aan Kees Huizinga. Dat zal ons leren!

!!Waarschuwing!!

Voorspelling Govert
1. Skøll (praeses van de Jan van der Bij fanclub)

2. Nereus
3. Triton

Voorspelling Jenny
1. Nereus
2. Laga
3. Triton

Voorspelling Kaj
1. Skøll
2. Nereus
3. Triton (op een goeie dag)

Carien Upmeijer
Positie: Stuur
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Psychologie
Studiejaar:  5e
Gewicht:  55 kg
Lengte:  155 cm
Varsity deeln.: 3e

Nereus

Govert
Met Nelson weet je in ieder 
geval dat er genoeg gas 
gegeven wordt.

Jenny
Mick zat in mijn eerstejaars 
coachploeg. Was toen niet goed 
genoeg voor de 8, maar voor Mick 
hebben we nog een 4+ gemaakt. 
Toen al begonnen met oefenen.

Mick Makker
Positie: 3
Leeftijd:  28 jaar
Studie:  Rechten, afgerond
Studiejaar:  8e
Gewicht:  100 kg
Lengte: 200 cm
Varsity deeln.: 4e
2K PR:   5.52

Guus Mollee
Positie: Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Studie:  Sportacademie
Studiejaar: 2e
Gewicht:  90 kg
Lengte: 195 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  5.57 

Nelson Ritsema
Positie: Slag
Leeftijd: 27 jaar
Studie: Russisch 
Studiejaar: 8e
Gewicht: 100 kg
Lengte:  196 cm
Varsity deeln.: 3e
2K PR: 5.55

Michiel Mantel
Positie:  2
Leeftijd:  25 jaar
Studie:  Ecology and 
 Environment
Studiejaar:  2e
Gewicht:  90 kg
Lengte:  190 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  5.55
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Eli Brouwer
Positie: Slag
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Biomedische   
 wetenschappen
Studiejaar: 3e
Gewicht:  90 kg
Lengte:  195 cm
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  5.58

B.S.J. Roovers
Positie: Slag
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Master 
 Applied Physics
Studiejaar: 6e
Gewicht:  83 kg
Lengte: 185 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.03

Jacob van der Kerkhof
Positie: 3
Leeftijd:  26 jaar
Studie:  PhD Rechtsgeleerdheid
Studiejaar: 10e
Gewicht:  97 kg
Lengte: 198 cm
Varsity deeln.: 4e 
2K PR:  5.53

M.G. Bezema
Positie: 3
Leeftijd:  28 jaar
Studie:  Technische   
 informatica
Studiejaar:  10e
Gewicht:  93 kg
Lengte:  197 cm
Varsity deeln.: 3e
2K PR:  5.49 (RP3)

Pieter van Veen 
Positie:   2
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Rechtsgeleerdheid
Studiejaar: 5e
Gewicht:  96 kg 
Lengte:     197 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  5.53

L.R. Lipman
Positie: 2
Leeftijd:  25 jaar
Studie:  Mechanical   
 Engineering
Studiejaar:  8e
Gewicht:  92 kg
Lengte: 189 cm
Varsity deeln.: 4e
2K PR:  5.49 (RP3)

Casper van der Steen
Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Biomedische
 Wetenschappen  
 en Life Science
Studiejaar: 5e
Gewicht:  87 kg
Lengte: 187 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.04

R.G. Rienks
Positie: Boeg
Leeftijd: 24 jaar
Studie:  Mechanical   
 Engineering
Studiejaar: 7e
Gewicht:  85 kg
Lengte:  197 cm
Varsity deeln.: 5e
2K PR:  5.51 (RP3)

Ellen Bijkerk
Positie: Stuur
Leeftijd: 27 jaar
Studie:  Diergeneeskunde 
Studiejaar:  5e
Gewicht:  55 kg
Lengte:  169 cm
Varsity deeln.: 2e

M. Hemminga
Positie: Stuur
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Economie
Studiejaar:  5e
Gewicht:  55 kg
Lengte:  170 cm
Varsity deeln.: 1e

TritonLaga

Jenny 
Coacht Chayes daar nog?

Govert 
Dit zijn allemaal ‘eerste-
steen-is-geplaatst-door’ 
namen

Govert 
Ik zeg tot over 60 jaar.

Kaj 
Bij ons hadden we zoveel 
anciënniteit wel nodig.

Govert 
Als je op basis van arrogantie 
kan winnen is Phd van der 
Kerkhof de favoriet.

Kaj 
Ik ben blij dat Jacob de kar kan trekken.

Jenny 
Dierenartsen laten alleen maar 
dieren inslapen toch? Beetje lullig 
tegenover Argo.
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Meike Lafeber
Positie: Stuur
Leeftijd: 24 jaar
Studie:  Technische 
 Natuurkunde
Studiejaar:  6e
Gewicht:  54 kg
Lengte:  174 cm
Varsity deeln.: 2e

Joella Schouwenaar
Positie: Stuur
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Human 
 Technology   
 Interaction
Studiejaar:  5e
Gewicht:  53 kg
Lengte:  162 cm
Varsity deeln.: 1e

ProteusThêta

Govert
Dit heeft wel iets weg van de 
Model United Nations

Kaj
Waar Is Gargamel (Vincent K)?

Govert
Ik moet even pissen.

Jenny
De jeugd heeft de toekomst, 
alleen maar aanmoedigen.

Jenny
Grossieren in kurken medailles. Super mooi.

Johannes Lakke
Positie: 3
Leeftijd:  20 jaar
Studie:  Werktuigbouwkunde
Studiejaar:  3e
Gewicht:  93 kg
Lengte: 205 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:   6.05

Sander de Graaf
Positie: 3
Leeftijd:  26 jaar
Studie:  Werktuigbouwkunde
Studiejaar:  9e
Gewicht:  100 kg
Lengte: 206 cm
Varsity deeln.: 5e
2K PR:   5.49

Niek van der Grift
Positie: Boeg
Leeftijd: 25 jaar
Studie:  Mechanical 
 Engineering
Studiejaar: 7e
Gewicht:  101 kg
Lengte: 203 cm
Varsity deeln.: 5e
2K PR:  6.04 

Robert Tiemeijer
Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Technische   
 Natuurkunde
Studiejaar: 5e
Gewicht:  88 kg
Lengte: 193 cm
Varsity deeln.: 4e
2K PR:  6.07 

Vosse Meijssen
Positie: Slag
Leeftijd: 27 jaar
Studie: Applied Mathematics 
Studiejaar: 6e
Gewicht: 94 kg
Lengte:  205 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR: 6.00

Kees Boerlage
Positie: Slag
Leeftijd: 22 jaar
Studie: Biomedische 
 Technologie 
Studiejaar: 4e
Gewicht: 94 kg
Lengte:  197 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR: 6.08

Nils van der Ent
Positie:  2
Leeftijd:  25 jaar
Studie:  Hydraulic Engineering
Studiejaar:  7e
Gewicht:  103 kg
Lengte:  206 cm
Varsity deeln.: 3e
2K PR:  6.07

Olle van Bohemen
Positie:  2
Leeftijd:  20 jaar
Studie:  Werktuigbouwkunde
Studiejaar:  4e
Gewicht:  93 kg
Lengte:  194 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.06
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Sander Bakker
Positie: Slag
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  MSc. Industrial   
 Engineering
Studiejaar: 5e
Gewicht:  87 kg
Lengte:  188 cm
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  6.06

Martijn Bos
Positie: Slag
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Geschiedenis &   
 Recht 
Studiejaar: 4e
Gewicht:  95 kg
Lengte: 199 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  5.58

Wessel Hesselink
Positie: 3
Leeftijd:  25 jaar
Studie:  Msc. Development  
 & Globalization
Studiejaar: 6e
Gewicht:  90 kg
Lengte: 190 cm
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  6.03

Sander Lobéé
Positie: 3
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Master 
 Financial Economics
Studiejaar:  6e
Gewicht:  82 kg
Lengte:  186 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.24

Tjalling Veldhuis
Positie:   2
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Offshore & 
 Dredging Engineering
Studiejaar: 5e
Gewicht:  75 kg 
Lengte:     187 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.32

Maarten Bukman
Positie: 2
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Molecular Medicine  
 & Geneeskunde
Studiejaar:  5e
Gewicht:  89 kg
Lengte: 192 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.02

Victor Schop
Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Studie:  Industrial 
 engineering and  
 management
Studiejaar: 4e
Gewicht:  75 kg
Lengte: 183 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.23

Niels Beks
Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Master Accountancy,  
 Auditing and Control
Studiejaar: 5e
Gewicht:  92 kg
Lengte:  197 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.10

Emma Gunsing
Positie: Stuur
Leeftijd: 21 jaar
Studie:  Life science and  
 technology 
Studiejaar:  4e
Gewicht:  60 kg
Lengte:  170 cm
Varsity deeln.: 1e

Danaë Clement
Positie: Stuur
Leeftijd:  25 jaar
Studie:  Master 
 Ondernemingsrecht
Studiejaar:  7e
Gewicht:  54 kg
Lengte:  170 cm
Varsity deeln.: 2e

AegirSkadi

Govert
6:26 in een vier met, dan kan je 
echt beter die plek leeglaten.

Govert 
Martijn Bos is wel een wolf in 
schaapskleren denk ik.

Jenny
Maarten staat zo dromerig te 
wachten op zijn grote liefde. Love it.

Govert 
Waar is Melvin?

Kaj 
Is Marieke Keijser beschikbaar?

Kaj 
Als je als Melvin dan bij 
zo’n vereniging roeit, neem 
dan een voorbeeld aan Kaj 
Hendriks en doe mee.

Govert 
Dan heb je één goeie roeier, die 
heeft ook niks te doen, en dan 
krijgen we dit.
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Julia Groeneveld
Positie: Stuur
Leeftijd: 25 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar:  5e
Gewicht:  53 kg
Lengte:  172 cm
Varsity deeln.: 1e

Sara Kalf
Positie: Stuur
Leeftijd: 24 jaar
Studie:  Forensische 
 Criminologie &   
 Recherchekundige
Studiejaar:  7e
Gewicht:  54,8 kg
Lengte:  177 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.34

SkøllNjord

Govert
Eindelijk geen lichte pik meer aan boord. Dan geef ik ze wel een kans.

Kaj
Als er ooit een Oude Vier van Skoll 
gaat winnen, dan moet dat er één 
met Jan van der Bij er in zijn.Jenny

Bij Njord zijn ze zo op de tradities, dat 
taftje is nu mos geworden.

Govert
Stef verliest elke belangrijke 
wedstrijd op een taftje.

Guillaume Krommenhoek
Positie: 3
Leeftijd:  29 jaar
Studie:  Psychologie
Studiejaar:  5e
Gewicht:  98 kg
Lengte: 202 cm
Varsity deeln.: 4e
2K PR:   5.30 (RP3)

Dolf Rutten
Positie: 3
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Voeding & Gezond-
 heidswetenschappen
Studiejaar:  6e
Gewicht:  94 kg
Lengte: 195 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:   5.58

Stijn Wieling
Positie: Boeg
Leeftijd: 24 jaar
Studie:  Geologie
Studiejaar: 1e
Gewicht:  98 kg
Lengte: 203 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  5.45 (RP3) 

Thijs Tas
Positie: Boeg
Leeftijd: 25 jaar
Studie:  Rechtsgeleerdheid & 
 International
 organisation
Studiejaar: 7e
Gewicht:  85 kg
Lengte: 183 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.13 

Jan van der Bij
Positie: Slag
Leeftijd: 30 jaar
Studie: Accountancy and  
 Control 
Studiejaar: 5e
Gewicht: 91 kg
Lengte:  189 cm
Varsity deeln.: 3e
2K PR: 5.37 (RP3)

Stef Broenink
Positie: Slag
Leeftijd: 31 jaar
Studie: Lifescience & 
 technology 
Studiejaar: 14e
Gewicht: 110 kg
Lengte:  193 cm
Varsity deeln.: 3e
2K PR: 5.32 (RP3)

Wibout Rustenburg
Positie:  2
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Master 
 Ondernemingsrecht
Studiejaar:  1e
Gewicht:  99 kg
Lengte:  200 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  5.39 (RP3)

Tijs de Koningh
Positie:  2
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar:  4e
Gewicht:  88 kg
Lengte:  189 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.10

Kaj
Geef Stef twee riemen en loos 
één van die andere jongens.

Jenny
Hij heeft toch zelf de Jan van 
der Bij vleugel op Skoll gezet? 
Het Jan van der Bijgebouw?
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Douwe Rietveld
Positie: Slag
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Msc. Environmental  
 Biology
Studiejaar: 6e
Gewicht:  90 kg
Lengte:  194 cm
Varsity deeln.: 3e 
2K PR:  6.09

Beeke Beeksma
Positie: Slag
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Biotechnology
Studiejaar: 5e
Gewicht:  85 kg
Lengte: 190 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.22

Mart Boersma
Positie: 3
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Bsc. Biologie
Studiejaar: 4e
Gewicht:  90 kg
Lengte: 196 cm
Varsity deeln.: 3e 
2K PR:  6.15

Naftali Slob
Positie: 3
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Agrotechnologie
Studiejaar:  5e
Gewicht:  92 kg
Lengte:  196 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.05

Pim Mattijssen
Positie:   2
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Msc. Innovation 
 Sciences
Studiejaar: 4e
Gewicht:  99 kg 
Lengte:     200 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.03

Mats Bours
Positie: 2
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Planten-  
 wetenschappen
Studiejaar:  3e
Gewicht:  93 kg
Lengte: 191 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.22

Niek Lieon
Positie: Boeg
Leeftijd: 21 jaar
Studie:  Bsc. Economics &  
 Business Economics
Studiejaar: 4e
Gewicht:  90 kg
Lengte: 194 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.18

Kees Sevenhuijsen
Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Biotechnologie
Studiejaar: 5e
Gewicht:  100 kg
Lengte:  198 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.06

Aniek van Veenen
Positie: Stuur
Leeftijd: 25 jaar
Studie:  Geneeskunde 
Studiejaar:  7e
Gewicht:  56 kg
Lengte:  173 cm
Varsity deeln.: 4e

Isabel Rigutto
Positie: Stuur
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Molecular Life   
 Sciences
Studiejaar:  6e
Gewicht:  52 kg
Lengte:  161 cm
Varsity deeln.: 1e

OrcaArgo

Jenny
Zo groen als hun jasje. 
Over tien jaar zie ik het wel 
gebeuren. Kaj 

Asgrauwe t-shirts? 
Inge Janssen?Kaj 

Ze zijn waarschijnlijk wel heel aardig

Govert 
Waar staat Orca nu nog om bekend?

Kaj
Gewoon goed naar de 
buren kijken

Govert
Kees lijkt wel de bootsman.

Lina van Geffen
Positie: Stuur
Leeftijd: 24 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar:  6e
Gewicht:  57 kg
Lengte:  176 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  7.48

Fleur Bongers
Positie: Stuur
Leeftijd: 22 jaar
Studie:  HBO rechten
Studiejaar:  4e
Gewicht:  61 kg
Lengte:  165 cm
Varsity deeln.: 1e

PhocasVidar

Kaj
Koen Metsemakers verzorgt in 
ieder geval de gebitten.

Jenny
Support Ukrain. Laat Phocas 
even winnen.

Gijs Tolmeijer
Positie: 3
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Business 
 administration
Studiejaar:  4e
Gewicht:  91 kg
Lengte: 201 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:   6.11

Percijn van Haeringen
Positie: 3
Leeftijd:  20 jaar
Studie:  International Sociology
Studiejaar:  3e
Gewicht:  94 kg
Lengte: 193 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:   6.11

Stijn van Pruissen
Positie: Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Studie:  Industriëel   
 productontwerp
Studiejaar: 4e
Gewicht:  92 kg
Lengte: 195 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.15 

Luuk van Brussel
Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Studie:  Personeel-  
 wetenschappen
Studiejaar: 4e
Gewicht:  93 kg
Lengte: 194 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.15 

Hessel van Vilsteren
Positie: Slag
Leeftijd: 23 jaar
Studie: Ondernemingsrecht 
Studiejaar: 5e
Gewicht: 97 kg
Lengte:  202 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR: 6.05

Ranx Peeters
Positie: Slag
Leeftijd: 21 jaar
Studie: Data science 
Studiejaar: 3e
Gewicht: 85 kg
Lengte:  197 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR: 6.25

Arwin van Rossen
Positie:  2
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Economie
Studiejaar:  6e
Gewicht:  82 kg
Lengte:  190 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.11

Daan Zwertbroek 
Positie:  2
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Human Resource 
 Studies 
Studiejaar:  3e
Gewicht:  84 kg
Lengte:  184 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.30

Kaj
Ik zou het inschrijfgeld en de 
reiskosten oppotten, een goede 
training draaien en lekker een 
dagje op safari gaan.

Govert
Is dit echt het beste wat ze 
kunnen samenstellen? Waar is 
de Brabant 8 gebleven?
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Leonard Vos
Positie: Slag
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Industrial Engineering  
 and management
Studiejaar: 4e
Gewicht:  90 kg
Lengte:  195 cm
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  -

Emiel Tempelman
Positie: Slag
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Industrial Design  
 Engineering
Studiejaar: 4e
Gewicht:  89 kg
Lengte: 200 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.00

Bas Panneman
Positie: 3
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Scheikundige 
 Technologie
Studiejaar: 4e
Gewicht:  100 kg
Lengte: 200 cm
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  -

Arne Dieleman
Positie: 3
Leeftijd:  20 jaar
Studie:  Biomedische 
 Technologie
Studiejaar:  2e
Gewicht:  70 kg
Lengte:  189 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.31

Kevin Schepers
Positie:   2
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Econometrics & 
 Acturial Studies
Studiejaar: 4e
Gewicht:  80 kg 
Lengte:     195 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  -

Berend-Jan te Booij
Positie: 2
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Civil Engineering
Studiejaar:  4e
Gewicht:  70 kg
Lengte: 185 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.29

Erik Talens
Positie: Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 3e
Gewicht:  80 kg
Lengte: 205 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  -

Paul Stöver
Positie: Boeg
Leeftijd: 27 jaar
Studie:  Mechanical 
 Engineering
Studiejaar: 7e
Gewicht:  97 kg
Lengte:  194 cm
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.15

Fleur van Dijk
Positie: Stuur
Leeftijd: 21 jaar
Studie:  Bewegings-
 wetenschappen 
Studiejaar:  3e
Gewicht:  57 kg
Lengte:  165 cm
Varsity deeln.: 1e

Floortje Duijkers
Positie: Stuur
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Biomedical 
 Engineering
Studiejaar:  5e
Gewicht:  55 kg
Lengte:  153 cm
Varsity deeln.: 2e

GyasEuros

Govert
Bij sommige roeiers schaam je 
je een beetje dat je ook roeit. 
Nou ja, dat dus.

Jenny
Euros is zo’n vereniging die ik 
inmiddels vergeten was.

Govert 
Erik is 2,05 meter en 80kg. 
Jammer dat we geen foto hebben.

Kaj
Erik moet licht gaan roeien. 
Hij is er bijna. Wintergewicht 
skiffen moet zeker lukken.

Jenny
De sagen bij Gyas zullen voorlopig over Rogier blijven gaan.

Anna Prins
Positie: Stuur
Leeftijd: 21 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar:  3e
Gewicht:  63 kg
Lengte:  176 cm
Varsity deeln.: 1e

Annelies van Engelen
Positie: Stuur
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar:  5e
Gewicht:  55 kg
Lengte:  168 cm
Varsity deeln.: 1e

OkeanosSaurus

Govert
Als je dan 3 jaar eigenlijk niet 
mee hoeft te doen, doe dan 
niet mee met zo’n vier.

Govert
Jenny moet nog wat zeggen.

Kaj
Tijd voor een nieuw tv programma.

Jenny
Ik moet sowieso helemaal niets.

Oeds Blom
Positie: 3
Leeftijd:  19 jaar
Studie:  Econometrie en 
 Operationele Research
Studiejaar:  2e
Gewicht:  89 kg
Lengte: 192 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:   6.17

Nykle Krijgsveld
Positie: 3
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar:  4e
Gewicht:  95 kg
Lengte: 195 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:   5.58

Fons Brauers
Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Studie:  Biomedische 
 Wetenschappen
Studiejaar: 3e
Gewicht:  88 kg
Lengte: 196 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.20 

Karel van Melle
Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Studie:  Rechten
Studiejaar: 5e
Gewicht:  86 kg
Lengte: 185 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.11 

Cornelus Palsma
Positie: Slag
Leeftijd: 19 jaar
Studie: Biomedical Sciences
Studiejaar: 2e
Gewicht: 75 kg
Lengte:  180 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR: 6.12

Luc Cornielje
Positie: Slag
Leeftijd: 23 jaar
Studie: International Business  
 & Strategic Marketing 
Studiejaar: 5e
Gewicht: 95 kg
Lengte:  198 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR: 6.08

Kevin-Lee Bieshaar
Positie:  2
Leeftijd:  20 jaar
Studie:  Medische 
 Natuurwetenschappen
Studiejaar:  2e
Gewicht:  100 kg
Lengte:  198 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.10

Mats van Sabben 
Positie:  2
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  International Business
Studiejaar:  3e
Gewicht:  85 kg
Lengte:  192 cm
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.17

Govert
Als je bij Saurus onder de 6 gaat, 
moet je wel een fenomeen zijn.

Kaj
Waar zit Saurus ook alweer?
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Viënna van Niersen
Positie: Slag
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Financial Management 
Studiejaar: 5e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  7.08

Lisanne Brandsma
Positie: 3
Leeftijd:  29 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 8e
Varsity deeln.: 5e 
2K PR:  6.33

Linn van Aanholt
Positie:   2
Leeftijd:  20 jaar
Studie:  Business Economics
Studiejaar: 2e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.05

Marieke Keijser
Positie: Boeg
Leeftijd: 25 jaar
Studie:  Health Policy Management 
Studiejaar: 5e
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.59

Skadi

Veronique Meester
Positie: Slag
Leeftijd:  27 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 9e
Varsity deeln.: 3e 
2K PR:  6.50

Karolien Florijn
Positie: 3
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Rechtsgeleerdheid
Studiejaar: 2e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  6.40

Bente Paulis
Positie:   2
Leeftijd:  25 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 6e
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.50

Martine Veldhuis
Positie: Boeg
Leeftijd: 25 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 7e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.55

Nereus

Elsbeth Beeres
Positie: Slag
Leeftijd:  25 jaar
Studie:  Verpleegkunde
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 3e 
2K PR:  6.53

Nika Vos
Positie: 3
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Rechten
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  6.53

Benthe Boonstra
Positie:   2
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  6.46

Luka van der Zwan
Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.28

Skøll
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Wia Ruiter
Positie: Slag
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Diergeneeskunde
Studiejaar: 6e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  6.54

Lydia Knevel
Positie: 3
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Aardwetenschappen
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  7.00

Bibianne Oelderik
Positie:   2
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Engels
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.12

Lisanne van der Lelij
Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  -
Studiejaar: -
Varsity deeln.: 3e
2K PR:  6.52

Orca

Brecht van Norel
Positie: Slag
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Bedrijfskunde
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  7.06 (RP3)

Bente Kruizinga
Positie: 3
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Lichamelijke Opvoeding
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  7.02 (RP3)

Veerle Roks
Positie:   2
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Mondzorgkunde
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.10 (RP3)

Hannah van der Sluijs
Positie: Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 2e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.05 (RP3)

Aegir

Rianne Prins
Positie: Slag
Leeftijd:  27 jaar
Studie:  Fysiotherapie
Studiejaar: afgestudeerd
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  7.12

Lis Verouden
Positie: 3
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Fysiotherapie
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  7.19

Anna Leerink
Positie:   2
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Science Education
Studiejaar: 5e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.09

Isis Meruma
Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Aardwetenschappen
Studiejaar: 5e
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  7.14

Triton

Evie Rademaker
Positie: Slag
Leeftijd:  20 jaar
Studie:  Werktuigbouwkunde
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  7.05

Marije IJpma
Positie: 3
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Industrieel Ontwerpen
Studiejaar: 5e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  6.53

Ingmar Visser
Positie:   2
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Nanobiologie
Studiejaar: 6e
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  6.51

Iris van den Berg
Positie: Boeg
Leeftijd: 20 jaar
Studie:  Klinische Technologie
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  7.02

Proteus

Fréderique Pals
Positie: Slag
Leeftijd:  19 jaar
Studie:  Fiscaal Recht
Studiejaar: 2e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  -

Willemijn de Graaf
Positie: 3
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  -

Tinka Offereins
Positie:   2
Leeftijd:  28 jaar
Studie:  Bewegingswetenschappen
Studiejaar: afgestudeerd
Varsity deeln.: 3e
2K PR:  6.40

Rosemarijn Pruijs
Positie: Boeg
Leeftijd: 24 jaar
Studie:  Geschiedenis
Studiejaar: 5e
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  -

Okeanos

Charlotte Veldkamp
Positie: Slag
Leeftijd:  Barely Legal
Studie:  -
Studiejaar: -
Varsity deeln.: - 
2K PR:  -

Mare Schulten
Positie: 3
Leeftijd:  Very Legal
Studie:  -
Studiejaar: -
Varsity deeln.: - 
2K PR:  -

Sidni de Ruiter
Positie:   2
Leeftijd:  Hairy and Legal
Studie:  -
Studiejaar: -
Varsity deeln.: - 
2K PR:  -

Berber Kommerij
Positie: Boeg
Leeftijd: Scary and Legal
Studie:  -
Studiejaar: -
Varsity deeln.: - 
2K PR:  -

Njord
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Lieke van der Lee
Positie: Slag
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Earth and Environment
Studiejaar: 5e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  6.58

Aniek Kroezen
Positie: 3
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Aquaculture and Marine
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  7.16

Lisa van der Goes
Positie:   2
Leeftijd:  25 jaar
Studie:  Burger
Studiejaar: -
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.08

Cato Overweel
Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Health and Life Sciences
Studiejaar: 6e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.29

Argo

Viviana Suichies
Positie: Slag
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  Geneeskunde
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  7.21

Floor Bleijerveld
Positie: 3
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Biologie en medisch lab.
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  7.14

Nicky Maassen
Positie:   2
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Food & Business
Studiejaar: 2e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.08

Madelon Snijders
Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Studie:  Pedagogische wetensch.
Studiejaar: 1e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.03

Phocas

Sascha Groenen
Positie: Slag
Leeftijd:  19 jaar
Studie:  International Business Adm.
Studiejaar: 2e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  7.06

Anika Roland
Positie: 3
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Global Law
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 2e 
2K PR:  7.26

Jolijn de Weijer
Positie:   2
Leeftijd:  21 jaar
Studie:  IBA
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.01

Julia Verbruggen
Positie: Boeg
Leeftijd: 22 jaar
Studie:  Human Resource Studies
Studiejaar: 4e
Varsity deeln.: 2e
2K PR:  7.10

Vidar

Saskia Slump
Positie: Slag
Leeftijd:  20 jaar
Studie:  Industrial Design 
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  7.15

Ans Vlooswijk
Positie: 3
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Applied Mathematics
Studiejaar: 5e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  7.15

Juliëtte Geurts
Positie:   2
Leeftijd:  22 jaar
Studie:  Technische Geneeskunde
Studiejaar: 5e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.29

Ilse Akkermans
Positie: Boeg
Leeftijd: 23 jaar
Studie:  Industrial Design
Studiejaar: 3e
Varsity deeln.: 1e
2K PR:  7.03

EurosLaga

L. Youssifou
Positie: Slag
Leeftijd:  26 jaar
Studie:  Master Engineering
Studiejaar: 9e
Varsity deeln.: 1e 
2K PR:  6.47

M.H. Damen
Positie: 3
Leeftijd:  23 jaar
Studie:  Building Technology
Studiejaar: 6e
Varsity deeln.: 4e 
2K PR:  6.39 (RP3)

D.A. den Besten
Positie:   2
Leeftijd:  24 jaar
Studie:  Industrieel ontwerpen
Studiejaar: 7e
Varsity deeln.: 4e
2K PR:  6.32 (RP3)

T. Dullemans
Positie: Boeg
Leeftijd: 24 jaar
Studie:  Gender studies
Studiejaar: 7e
Varsity deeln.: 3e
2K PR:  6.27 (RP3)

6362



BMBL

Tijdschema
Het voorlopige tijdschema ziet er als volgt uit:
 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
Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan te zwemmen naar de 
Dames Vier, omdat er geen zwemtrap/vlot, drijfmiddelen en Reddings-
brigade gefaciliteerd worden op dat moment. Er worden preventieve 
maatregelen genomen door de organisatie om het zwemmen tegen te 
houden. Bij overtreding zal u van het terrein worden verwijderd. 

Ook raden we het zwemmen naar de Oude Vier af, vanwege het ijs-
koude water. In combinatie met alcohol is dit geen beproefd recept. Je 
beoordelingsvermogen is verminderd en onderkoeling treedt sneller op. 
Houdt dit dus in het achterhoofd, mocht u toch niet tegen te houden 
zijn.

Consumpties
Eigen meegebrachte consumpties mogen niet genuttigd worden op 
het toeschouwersterrein. Hierop wordt ook aan de deur gecontroleerd. 
Gelukkig zijn er meer dan genoeg foodtrucks beschikbaar om jou te 
voorzien van de nodige snacks en lekker eten. Roeiers mogen uiter-
aard wel hun boterham meenemen, maar deze alleen nuttigen op het 
roeiersterrein.

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, dan kun je ook de FAQ raadplegen op www.varsity.nl.

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 

Geniet u van dit 
fijne magazine? 
Help ons het 
hoofd boven 
water te houden 
en DONEER NU!
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Na alle Varsityverhalen besloten om op 
2 april 2019 de magie tot leven te zien 
komen? Dan wil je deze praktische 
zaken weten over de 138e editie.

Tickets
Een kaartje voor V-day koop je voor €14,95 via de site of aan de deur. 
Zorg ervoor dat je je toegangsbewijs paraat hebt, zodat wij hem aan de 
deur snel kunnen scannen en jij snel kunt genieten. 

Pendelbussen
We raden het sterk aan om met het openbaar vervoer te komen. Via 
station Houten Castellum kun per pendelbus naar het terrein gebracht 
worden. Pendelbus tickets zijn aan te schaffen via onze site en kosten 
€4,95 (www.varsity.nl).

Parkeren
Wij raden sterk aan om met het openbaar vervoer of met de fiets naar 
het evenement te komen, omdat het aantal parkeerplaatsen beperkt is. 
Indien je toch met de auto komt, dien je een parkeerkaart via onze site 
aan te schaffen (www.varsity.nl). Hiervoor geldt op = op. Zonder parkeer-
kaart kun je niet parkeren.

Fietsen
Fietsen gebeurt alleen aan de Noordzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Pak dus niet de Zuid-zijde als je vanuit Utrecht komt gefietst.

Varsity artikelen
Wil je jezelf toch nog voorzien van de nodige Varsity artikelen, dan zijn deze 
ook op de dag zelf nog aan te schaffen via de artikelenstand op het terrein.

Zinkende acht van Nereus na 
aanvaring met de Hoop. Beeld door 
Ron Kroon, Nationaal Archief / CCO

SD Worx maakt van HR 
& Payroll de sleutel tot je 
succes.

Vandaag willen mensen iets compleet 
anders in hun professionele carrière 
dan een paar jaar geleden. Ze willen 
geïnspireerd worden door wat ze 
doen en de vrijheid hebben om zich te 
focussen op wat belangrijk is. 

SD Worx verzorgt oplossingen voor de 
gehele loopbaan van werknemers. We 
helpen kleine én grote organisaties, 
van HR tot verloning en van 
technologie tot advies. 

Met passie en toewijding maken 
we de ambitie van onze klanten 
en hun werknemers waar. Zowel 
vandaag als in de toekomst.

Meer weten?
>> kijk op sdworx.nl

http://www.varsity.nl
http://www.varsity.nl
http://www.varsity.nl
http://www.sdworx.nl

