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Zoals u weet gaat het niet zo goed in tijdschriftenland. Abonnees lopen weg en de 
oplagen kelderen. 

Onze oplage is gelukkig al jaren stabiel, en van weglopende lezers hebben wij tot 
dusver geen last. Desondanks besloten wij vorig jaar om niet meer drie, maar één keer 
per jaar uit te komen. Om meer tijd te nemen voor onze artikelen. Om er een steviger 
en mooier blad van te maken. Een herkenbaarder blad ook, dat ook door externen kan 
worden gelezen. Een blad met een nieuwe naam.
Uiteraard moest daar de naam ‘Triton’ in voorkomen. ‘Roeiers Overzicht’ voldeed niet 
langer en was niet onderscheidend genoeg – het kon voor elke vereniging staan. Het 
Tritonblad dus. We komen één keer per jaar uit en gaan ook (meer actuele) stukken 
schrijven voor de webzijde, over de vorderingen rondom het lustrum bijvoorbeeld. 
Daarover zult u uiteraard via Facebook op de hoogte worden gebracht.

We hebben voor deze editie de redactie wat uitgebreid. Naast Liesje Wanders, Julian 
Huijboom, Lisa Rot, Roos Post en ik, hebben ook Veerle Schoon, Geert Roozen, Onno 
Feith en Sean Willemse meegeschreven aan deze uitgave. En vormgever Maurits 
Heukensfeldt Jansen heeft assistentie gekregen van Sander Treur, Joris Drachman en 
Robbe van der Mieden. 

In het Tritonblad hebben we meer ruimte en nemen we de tijd voor langere stukken. 
Zo staan we in deze editie stil bij het meerjarenplan, dat in 2017 afl oopt. Zijn we op de 
goede weg? En welke punten moeten in het nieuwe plan staan? Ook buigen we ons 
over de vraag: wat ís Triton eigenlijk? Roos Post vroeg zich dat het afgelopen half jaar 
in Valencia af, en kwam tot de conclusie dat ze Triton ontzettend gemist heeft. Maar 
waarom eigenlijk?

We hebben ons ook aan een fi ctieverhaal gewaagd. Derdejaars Boris neemt ons tijdens 
een borrelavond mee naar de loods. Een erg actief lid is hij niet meer, maar zijn oog 
voor de cultuur op Triton is scherp.

En verder: wie is Rob Heeres eigenlijk? En kent u het wandelende archief van Triton? 
Hoe gaat het met de erepraeses? En hoe lang duurt een lustrum op de Houtman? 

Vragen die we in de eerste editie van het Tritonblad graag beantwoorden. 

Namens de gehele redactie,
Thom Egberts
Hoofdredacteur

geachte lezer,
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OP DE GOEDE WEG
We maken de balans op na drieënhalf jaar meerjarenplan

De ambitie van het meerjarenplan, dat in 2012 werd 
opgesteld, was tweeledig: Harder roeien, en leden 
actiever en langer betrekken bij de vereniging.  Zijn 
we op de goede weg? We maken de balans op. 

De notulen van de 413e Algemene Vergadering van 
Triton zijn om meerdere redenen het lezen waard. Wie 
de opmaak van de notulen bekijkt, merkt direct op dat 
deze notulen niet zijn opgesteld in de inmiddels zo 
vertrouwde huisstijl, want die bestond toen nog niet. Het 
waren de laatste notulen die niet in Palatino Linotype 
verschenen - een echt verzamelobject dus.

Maar ook de inhoud is interessant. Tijdens die AV, 
gehouden op 20 juni 2012, werden de eerste stappen 
richting het Meerjarenplan 2012-2017 zichtbaar. Het 
bestuur presenteerde die avond de resultaten van 
een onderzoek onder alle leden. Nagenoeg alle 329 
respondenten vonden dat Triton haar roeipotentieel 
niet volledig benutt e. Dat de kwaliteit van de coaching 
omhoog moest. Dat er weinig continuïteit was. Dat elk 
bestuur en elke commissie een eigen plan had. Dat, 
kortom, professionalisering dringend gewenst was. 
Is die er gekomen? Met andere woorden: werkt het 
meerjarenplan tot zover?

Missie
De missie waaronder het bestuur van oud-praeses 
Marten Bus in 2012 moest werken, was als volgt: “Triton 
is een ambitieuze roeivereniging waar roeiprestaties 
vooropstaan, met een sterk verenigingsgevoel en waar 
alle leden hun bijdrage leveren.” Het (meer concrete) 
doel dat hieruit voortkwam: “Triton behoort structureel 
tot de top-5 roeiverenigingen van Nederland in zowel 
het wedstrijd- als het competitieroeien. Triton is een 
hechte vereniging waarbij alle leden zich samen Triton 
voelen.” Het eerste doel is vrij gemakkelijk meetbaar; 

het tweede wat minder. Want hoe meet je of alle leden 
zich ‘samen Triton voelen’? Hoe beoordeel je of ‘alle 
leden hun bijdrage leveren’? En wat is ‘een sterk 
verenigingsgevoel’? 

“Het klopt dat dat moeilijk meetbaar is”, zegt Françoise 
Hofstede de Groot. Als ab Actis van het 132e bestuur 
schreef zij mee aan het meerjarenplan. Om die doelen dan 
toch te kunnen toetsen werden ledenenquêtes opgesteld, 
maar doordat de respons daarvan de laatste vier jaar 
daalde van 44% naar 23%, zijn die (waarschijnlijk) 
niet geheel representatief. Bovendien zijn de enquêtes 
moeilijk met elkaar te vergelijken - de vraagstelling is elk 
jaar anders. Vorig jaar reageerden 172 leden. Er zullen 
toch vast meer leden zijn die iets vinden van het beleid 
op de loods. 

Hoe hard roeien we?
Het aantal selectanten stijgt elk jaar weer. Dat is mooi. 
Steeds meer leden willen steeds vaker en steeds harder 
roeien: het doel van het meerjarenplan, maar dan 
simpeler opgeschreven. Het aantal selectanten is een 
mooie graadmeter voor het roei-enthousiasme op de 
vereniging. Maar dan moet er natuurlijk nog wel hard 
geroeid worden.

Een kort overzicht is geboden. Waar de eerstejaars 
wedstrijdploegen in 2012 met een (gemiddelde) twaalfde 
plek in het klassement nog tot een matige middenmoot 
behoorden, stegen ze in 2013 tot een veelbelovende zesde 
plaats. In 2014 gooide een negende plek roet in het eten, 
waarna 2015 dan eindelijk die felbegeerde vijfde plek 
bracht. En ook in het developmentklassement moeten 
goede resultaten, zoals die behaald werden in 2014, 
(tweede plek) het opnemen tegen een twaalfde plek in 
2015.

DOOR THOM EGBERTS
EN LIESJE WANDERS

‘‘
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In het wedstrijdseizoen van 2013 
was Anne Ernest als Commissaris 
Werkende Leeden I (CWLI) als 
eerste verantwoordelijk voor de 
wedstrijddoelstellingen binnen 
het meerjarenplan. Het grootste 
verschil met de voorgaande jaren, 
zag zij in de structuur die werd 
aangebracht. Dit heeft vooral te 
maken met de aanmeldings- en 
selectieprocedure en het aannemen 
van professionele coaches. Samen 
met het wervingsplan dat in de 
zomer van 2013 is opgesteld, 
hebben deze veranderingen 
ervoor gezorgd dat het wiel 
niet ieder jaar opnieuw hoeft 
worden uitgevonden. Een betere 
begeleiding van de coachkaders 
van wedstrijdploegen, het gerichter aannemen van 
nieuwe leden en een diverser en uitgebreider aanbod 
van training tijdens de afroeiperiode zijn voorbeelden 
van de nieuwe aanpak. De prestaties zijn verbeterd en er 
heeft een vergaande professionalisering plaatsgevonden. 
“Helaas blijft een vereniging ook onderhevig aan externe 
factoren”, nuanceert Anne. “Zo zijn ook de veranderingen 
binnen andere roeiverenigingen van invloed, is de ene 
lichting nu eenmaal beter dan de andere, wat vervolgens 
weer doorspeelt in de middengroepen het jaar erna, en 
blijft het aannemen van nieuwe leden heel subjectief. Het 
kan maar net zo zijn dat een heleboel jongens van 1.90 m. 
geen zin hebben om te gaan wedstrijdroeien en wel met 
die gedachte zijn aangenomen.”

Het competitieroeien is door het meerjarenplan ook op 
de schop gegaan. Compo’s kunnen nu op trainingskamp, 
worden actiever begeleid en door het instellen van 
topC4+’en is er ieder jaar een aantal boten dat gevuld 
wordt door serieuze competitieroeiers, die het jaar erna 
eventueel verder kunnen gaan in de wedstrijdselectie. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat de top vijf afgelopen jaar 
in ieder geval binnen de NOOC-bokaal is behaald. 
Triton eindigde achter Laga en Gyas op een gemiddelde 
derde plaats. Binnen de Kruithuisbokaal veroverde de 
Dames Club8+ ook een derde plek, de mannen bleven 
helaas steken op een tiende plaats. Over het algemeen 
worden de resultaten in zowel het wedstrijd- als het 
competitieroeien steeds beter. Desondanks is van een 
structurele verandering nog niet écht sprake. Dat is over 
vijf jaar beter te zeggen.

Geen voetbalbroekjes meer
Hoe zit het met het tweede doel van de meerjaren-
strategie? Voelen alle leden zich ‘samen Triton’? Is 
er sprake van een sterk ‘verenigingsgevoel’? Leveren 
alle leden hun bijdrage? Niemand zal ontkennen dat 
de huisstijl heeft bijgedragen aan een meer uniforme 
identiteit. De ploegkleding werd afgeschaft. Hierdoor 
liepen competitieploegen niet langer in felroze- of 
gele vesten of truien, maar schaften ze gewoon een 
donkerblauwe trui aan. Competitieroeiers zijn steeds 
vaker in de boot te zien in een donkerblauwe Tritonbroek, 
in plaats van voetbalbroekje. Triton nam afscheid van 
zelfgekozen ploegnamen. Hierdoor zouden namen als 
‘Coïtus Interruptus’ of ‘O’dol’ tot het verleden gaan 
behoren. Voor een enkeling jammer, voor de uitstraling 
van Triton een stap vooruit. Er kwamen duidelijke 
richtlijnen voor posters, brieven en kleding. Katrien 
Castelijns, ab Actis van het 133e bestuur, moest met 
de huisstijl aan de slag. De almanak in haar jaar moest 
geheel in het inmiddels beruchte lett ertype Palatino 
Linotype. De toenmalige Almanakcommissie had daar 
wat moeite mee. Een weeff outje, misschien: de jaren 
daarna waren sierlett ers gewoon weer toegestaan. Toch 
gaf de huisstijl veel houvast, zegt Katrien. “En door het 
meerjarenplan wisten we op welke punten we moesten 
focussen, wat de concrete doelen waren.”

Françoise ziet tot haar tevredenheid dat het met het 
tweede deel van het plan wel goed zit. “Er is meer 
contact en betrokkenheid tussen de competitie- en 
de wedstrijdroeiers. De Competitie Commissie en de 
Wedstrijd Commissie zijn meer betrokken bij elkaar.” 
Het afscheid van zelfb edachte ploegnamen past volgens 
haar ook in dat rijtje: dat veroorzaakt meer strijd onder 
de competitieroeiers en zorgt in sommige gevallen zelfs 
voor een verticale band en daarmee voor meer contact 
tussen verschillende jaren.

“De prestaties zijn verbeterd 
en er heeft een vergaande 
professionalisering plaatsgevonden”‘‘
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Hoewel een verschil tussen wedstrijd- en 
competitieroeiers altijd onvermijdelijk zal blijven, ziet 
ook Anne Ernest meer toenadering. “Door het instellen 
van Top-C4+’en en de verbetering van de resultaten van 
het competitieroeien in het algemeen, beginnen steeds 
meer leden in latere jaren aan hun wedstrijdcarrière. 
Hierdoor kunnen zij een brug slaan tussen hun oude 
en hun nieuwe ploegen en blijven meer mensen langer 
actief binnen de vereniging.”

Adviescommissies werden ingesteld om de continuïteit 
te waarborgen. De honorair commissarii die in deze 
commissies zitt ing hebben genomen, helpen het bestuur 
met het vormen van beleid en fungeren als klankbord. 
De Commissie van 5 bewaakt de lange termijn. En dat 
is belangrijk: in het bedrijfsleven is het niet voor te 
stellen dat het bestuur elk jaar wisselt - kortetermijnvisie 
ligt altijd op de loer. In het meerjarenplan nam het 
bestuur van Marten Bus een lijst op, met per bestuur 
de belangrijkste beleidspunten. De Commissie van 5 
moet erop toezien dat het bestuur verder kijkt dan de 
beleidspunten die voor dat jaar belangrijk zijn.

Maar wat kan er beter?
Maar in dat lijstje met beleidspunten schuilt ook het 
gevaar van het plan, zegt Ries Knigge, vorig jaar 
Materieelcommissaris. Wat als het vorige bestuur 
bepaalde zaken niet heeft afgehandeld? “Voor ons jaar 
stond bijvoorbeeld: het ouderejaars competitieroeien 
stimuleren”, zegt Ries. “Terwijl het tweedejaars 
competitieroeien nog helemaal niet goed geregeld was. 
Daarnaast hebben we ook verbeteringen doorgevoerd 
die niet in het plan staan.”

“Het meerjarenplan”, zegt Ries, “is niet echt een plan, 
maar eerder een lijstje met ambities. Een ambitieus 
lijstje, dat wel. Het heeft er in elk geval toe geleid dat 
beslissingen worden genomen, maar dat de prestaties 
beter zijn geworden, ligt vooral aan het feit dat er meer 
tijd en geld is besteed, niet aan het plan zelf. Want veel 
vragen bleven onbeantwoord. Moeten we meer mensen 
toelaten, of zitt en we aan ons plafond? Hoe begeleiden we 

wedstrijdploegen? Wat nu als de buff etomzet 
enorm stijgt, zoals de laatste jaren het geval 
was? Hoe zorgen we ervoor dat we meer 
jeugdroeiers aantrekken, zoals bijvoorbeeld 
Nereus doet?” Allemaal belangrijke vragen 
die in het volgende plan moeten worden 
beantwoord, zegt Ries. 

Zijn grootste bezwaar is dat een fi nanciële onderbouwing 
ontbreekt. Ambitie kost nu eenmaal geld, dus waren fl inke 
investeringen nodig. Coen Eggenkamp bijvoorbeeld. Hij 
werd in het seizoen 2012-2013 aangesteld als profcoach. 
Tjalling Knijff  geeft sinds oktober 2013 krachtt raining, 
en ook Erik Mus, die onder begeleiding van Coen als 
Hoofdcoach Eerstejaars Ploegen (HEP) verantwoordelijk 
is voor onze vier eerstejaarsboten, heeft een aanstelling. 
Niemand zal betogen dat de aanstelling van profcoaches 
onwenselijk is -  zij brengen het roeiniveau op Triton 
naar een hoger niveau. Maar zijn al deze uitgaven wel 
haalbaar?

In het rapport van de Kas Controle Commissie over het 
jaar 2014-2015 staat: “Er zal een verregaande inspanning 
moeten worden verricht ten behoeve van de lange termijn 
haalbaarheid van de plannen. Het huidige patroon laat 
een ieder jaar verder stijgende fi nanciële last voor de 
vereniging zien, welke vooral lijkt te worden bepaald 
door de wensen, in plaats van haalbaarheid.” Eigenlijk 
zegt het KCC-rapport dus: het uitspreken van ambities is 
prima, maar die moeten wel realistisch en controleerbaar 
zijn. En of dat zo is, is maar net de vraag.

Wat niet in het plan stond, was een aangepast botenplan. 
“Dat hebben we eigenlijk bewust gedaan”, zegt 
Francoise.  “Want eigenlijk dachten we: er is nu nog niks. 
Voor hetz elfde geld gaan we nu heel veel geld uitgeven 
en zitt en we daarna met te veel nieuwe boten waarin niet 
geroeid wordt.” Achteraf jammer, zegt ze nu. En niet 
zonder fi nanciële consequenties. In het jaar 2014-2015 
zijn ‘opmerkelijk grote uitgaven’ gedaan in het materiaal, 
zegt de KCC. Dat heeft alles te maken met het steeds 
intensievere gebruik van de vloot, omdat nu eenmaal 
meer mensen willen roeien. Dat steeds meer Tritonezen 
vaak willen roeien is vanzelfsprekend een goede zaak, en 
een duidelijk gevolg van het meerjarenplan. Maar daar 
begint ook gelijk de uitdaging: zijn er genoeg boten? 
Wordt het water niet te druk? En kan iedereen wel goed 
met het materiaal omgaan?

“Het meerjarenplan is niet 
echt een plan; eerder een 
lijstje met ambities”‘‘

‘‘
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Drukte op het water
Op die vragen heeft Erik Mus, Hoofdcoach Eerstejaars 
Ploegen, wel een antwoord. Ja, het is te druk op het 
water, al heeft hij daar een schijnbaar simpele oplossing 
voor. “Waarom gaan competitieroeiers niet rechtsaf bij 
de splitsing? Elk jaar wordt het voorgesteld, maar nooit 
wordt een besluit genomen. Het lijkt mij een simpele 
oplossing; de helft van het waterprobleem los je daarmee 
op.”

“Voor het eerst was het dit jaar passen en meten qua 
bootgebruik. Dat is een bevestiging dat we in de breedte 
aan het groeien zijn”, zegt Erik. Het geeft gelijk aan waar 
de uitdaging ligt: hebben we genoeg goede boten voor 
het toenemende aantal roeiers?

Erik is positief over de resultaten van de wedstrijdploegen. 
“Vorig jaar waren de prestaties vrij goed. Het zou mooi 
zijn als Eerstejaars Zwaar dit jaar weer eens hard vaart. 
Ze hebben de NKIR gewonnen, al is dat nog geen 
garantie dat ze daadwerkelijk hard zullen gaan. Maar 
ik heb er vertrouwen in dat ze dat kunnen.” Welke rol 
ziet Erik daarin voor zichzelf weggelegd? “Ik ben het 
verlengstuk van Coen, hij hoeft zich nu minder bezig te 
houden met de eerstejaars. Voor Triton is het belangrijk 
dat coaches eens wat langer blijven hangen. We moeten 
niet elk jaar het wiel opnieuw uitvinden.” Toch ziet 
Erik genoeg uitdagingen. “De vloot wordt kleiner. De 
hoeveelheid coaches loopt achter op het aantal roeiers. 
We moeten kijken of coaches langer willen coachen. Daar 
kunnen we veel winnen.”

De profcoaches bewaken nu de lange termijn. Maar 
in hoeverre zorgt dat voor wrijving met een jaarlijks 
wisselend bestuur? “Die verhouding is wel iets om op 
te lett en”, zegt Ide Hingstman, drievoudig Oude-Vier-
roeier. “De profcoaches zitt en er langer dan het bestuur. 
Erik en Coen zijn natuurlijk ervaren mensen waar 
mensen tegenop kunnen kijken.”

Ook Ide zou verheugd zijn met nieuw roeiwater. 
“De urgentie begint te komen bij dit bestuur. Het 
Merwedekanaal is totaal niet geschikt om te sparren. En 
in het weekend is het kanaal zo druk bezet. Vergelijk het 
met voetbal: het water is ons voetbalveld. Competitie- en 
wedstrijdploegen worden actiever. Maar dan hebben we 
wel een nieuw voetbalveld nodig.”

Al met al is Ide tevreden over de resultaten van het 
meerjarenplan. Toen hem drie jaar geleden in de RO 
gevraagd werd wat hij van de topsportcultuur vond op 

Triton, zei hij: “Hard roeien is niet iets waar Triton zich 
primair mee bezig houdt.” Dat is veranderd. “Er zijn elk 
jaar meer selectanten. Toen was het idee: wedstrijdroeien 
is vies, nu is het gaaf om te doen. En de wedstrijdroeiers 
hebben een vaste basis gekregen; we zijn minder 
afh ankelijk van individuen.”
    
Tot besluit
We zijn drieënhalf jaar onderweg en het gaat de goede 
kant op. De roeiprestaties zijn verbeterd. Hoe structureel 
die betere prestaties zijn moet natuurlijk nog blijken 
- vanzelfsprekend heeft de ene lichting meer potentie 
dan de andere. De aanstelling van twee profcoaches en 
een krachtt rainer lijkt de roeiprestaties goed te hebben 
gedaan. Het enthousiasme voor hard roeien is duidelijk 
toegenomen, getuige het steeds maar stijgende aantal 
roeiers dat wil selecteren. Dat dit niet ten koste is gegaan 
van de gezelligheid en het verenigingsgevoel, is af te 
lezen aan de grote belangstelling voor verschillende 
evenementen en de almaar stijgende buff etomzet. 

Triton is herkenbaarder geworden voor de buitenwereld. 
Geen eigen ploegkleding meer, maar donkerblauwe 
ploegvesten. Het competitieroeien heeft een meer 
professionele uitstraling gekregen.

Het is goed dat ambities worden uitgesproken. Harder 
roeien willen we allemaal wel. Niemand op Triton kan 
daar tegen zijn. Maar hoe bereiken we dat? Investeren 
in profcoaches? Dat lijkt de snelste weg naar succes, 
maar in welke uitgaven snijden we dan, en aan wie 
leggen coaches dan verantwoording af? Wanneer zitt en 
we aan ons plafond? En als we willen dat ouderejaars 
meer gaan roeien, hoe zit het dan met de vloot en het 
onderhoud? Hebben we ander roeiwater nodig? En 
hoe halen we een sponsor binnen die Triton voor lange 
tijd kan ondersteunen? Het zijn lastige, maar relevante 
vragen. Het zijn de uitdagingen voor de schrijvers van 
het volgende plan.

Toch is cynisme niet nodig. Het formuleren van 
langetermijnbeleid is één ding, het uitvoeren een 
tweede. Met een jaarlijks wisselend bestuur zal dat 
altijd met vallen en opstaan gaan. Wat dat betreft zijn de 
adviescommissies die zijn ingesteld een goede stap. Die 
kunnen de lange termijn van Triton bewaken. 

En onderschat ook niet hoe belangrijk het hebben 
van een plan is. Wie is er niet een halve dag kwijt aan 
het opstellen van een veel te lang en gedetailleerd 
studieschema, vlak voor een tentamenweek? Terwijl je 
ook gewoon had kunnen beginnen met leren. Ries zegt 
instemmend: “Toen ik hier in 2012 aan kwam waaien, 
viel me op hoeveel energie en optimisme er heerste op 
de vereniging. De gedachte was: we hebben een plan, 
een profcoach, we gaan ervoor! Het hebben van een 
plan alleen al zorgde voor veel energie. Dat moet je niet 
onderschatt en.”

“Eerst was het idee: 
wedstrijdroeien is vies, nu is 
het gaaf om te doen”‘‘
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HET GEHEUGEN      
   VAN TRITON
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Wanneer je een vraag hebt over de historie van de vereniging of op zoek bent naar die ene foto uit 1920 dan kom 
je bij Johan ten Berg uit. Johan ten Berg is Erelid van Triton en is het wandelende archief van de vereniging. 
Samen met ‘de boekclub’ heeft hij onder andere het Lustrumboek van Triton gemaakt. Dit boek, uitgebracht 
in 2005, staat vol verhalen en beelden uit de rijke historie van Triton. De redactie fietste op een donkere 
donderdagavond naar hem toe om het archief in te duiken, op zoek naar niet eerder vertoonde beelden. 

Hup Hup
De oude zwart-wit foto’s van roeiende mannen 
en intrainingsfeesten zijn onder menig Tritonlid 
bekend beeld. Echter, deze foto’s van roeiende 
vrouwen zijn minder bekend. Op deze foto’s 
zijn de dames van Hup Hup zichtbaar. Dit was 
een gezelschap van de Utrechtse Vrouwelijke 
Studenten Vereniging. Hup Hup was een 
algemene sportvereniging. In de jaren groeide 
de belangstelling voor de roeisport dermate dat 
er in juni 1959 besloten werd een roeicommissie 
te vormen. Deze commissie deed het voorstel 
aan het bestuur van de U.V.S.V. een nieuwe 
subvereniging op te richten. 

Dit werd de vrouwelijke roeivereniging O Popoi 
die op 15 juni 1960 offi  cieel werd opgericht.  
Eigen materiaal bezat de vereniging niet. De 
leden roeiden met materiaal van Viking en 
betaalden ook daar contributie. O Popoi wist veel 
vrouwelijke studenten te enthousiasmeren de 
vereniging werd niet meer exclusief voor uff en, 
ook andere vrouwelijke studenten konden lid 
worden. Mede door de uitstekende prestaties 

van O Popoi werd er nagedacht over zelfstandig 
worden. In 1969 werd de U.S.V.R. “O Popoi” 
koninklijk goedgekeurd en offi  cieel erkend als 
lid van de Koninklijke Nederlandse Roeibond. 
Echter, de fi nanciële middelen bleven uit dus 
eigen materiaal kon niet gekocht worden.

In 1970 ging O Popoi een contract aan met Orca; 
de burgerroeivereniging Viking werd verlaten. 
Besprekingen over een eventueel samengaan met 
Orca vonden toen bijna vanzelfsprekend plaats. 
Alles werd namelijk met Orca samen gedaan 
en fi nancieel gezien zou een fusie gunstig zijn. 
Echter, fusieonderhandelingen vonden ook plaats 
met de U.S.R. “Triton”. Terwijl Orca de boot 
afh ield, voelde Triton wel voor samengaan. In de 
zomer van 1972 besloot de O Popoi-vergadering 
met Triton in zee te gaan. Een gedeelte van de 
leden voelde hier echter niets voor en werd lid 
van Orca. 
Op 12 januari 1973 vond de opheffi  ngsvergadering 
plaats en klonk voor het laatst het O Popoi-lied.

DOOR LISA ROT 
EN JULIAN HUIJBOOM
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Park Oog in Al

De loods in Park Oog in Al op een middag in 1962. Op deze plek was Triton van 
1923 tot 1978 gevestigd totdat ze verhuisde naar de Driewerf. Op het bankje aan het 
vlot zit onder andere de Erepraeses Van Wimersma Greidanus, waar hij een roeier 
coacht. Ook meneer Heuvelman is zichtbaar voor de loodsdeuren.
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Ieder Triton-lid zal 
dit plaatje herkennen; 
het afroeidiner op de 
PhRM, een tijdloos 
beeld. In 2015 was 
de zaal een stuk 
voller dan tijdens het 
diner van 1997. Het 
eerste afroeidiner 
werd in 1977 
georganiseerd, toen 
nog voorafgaand aan 
de afroeiwedstrijden 
en op Hestia bij de 
U.V.S.V. Dit diner 
kwam in plaats van 
het diner dat voorheen 
na afloop van de 
najaarswedstri jden 
werd gehouden.

Afroeidiner

10



K.O.K.    Kleding

De commissie die de vereniging tweemaal 
per week van een heerlijk bordje eten 
voorziet heeft niet altijd praktische 
schorten gedragen. In 1998 stonden zij op 
het afroeikamp in deze shirts te koken voor 
alle eerstejaars.

Dit is waarom er een 
boegbal op de boot zit...
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GASTCOLUMN 
EREPRAESES

Een klein beetje over mezelf en iets meer over roeien en Triton.

Het zal ergens in 1949 of 1950 geweest zijn dat een 
klasgenoot van mijn middelbare school, het Utrechts 
Stedelijk Gymnasium, mij vertelde dat hij lid was 
geworden van de UC&VV Hercules, opgericht in 1882 
en derhalve  één van de oudste voetbal (en cricket-)
verenigingen van ons land. Dat leek me wel wat. Met 
veel plezier heb ik dus, aanvankelijk bij de aspiranten, 
later bij de junioren, achter een bal aangehold over 
het groene gras van Hercules. Het waren mijn eerste 
wankele schreden in de wereld van de sport.

In 1952 vertelde een andere klasgenoot mij dat hij lid was 
geworden van de URV Viking. Dat leek mij ook wel wat. 
Immers, mijn vader vertelde mij regelmatig verhalen 
over de roeivereniging Njord, waar hij gedurende zijn 
studie geneeskunde in Leiden actief lid van was geweest 
(en later vele jaren van oud-Njord). Toen hij zich in 1923 
in Utrecht vestigde als huisarts, was hij lid geworden van 
Viking. Later mocht ik, zijn jongste zoon, in mijn zeer 
jonge jaren, een heel enkele keer mee naar de botenloods 
van Viking (toen nog aan de Keulse Kade) en gingen wij 
het water van het Merwedekanaal op; mijn ouders aan 
de riemen en ik in de stuurstoel van een wherry.

Ook gingen wij ieder jaar naar de Varsity, die sinds 
de Tweede Wereldoorlog verroeid wordt op het 
Amsterdam-Rijnkanaal; aanvankelijk in Jutphaas en 
later in Houten. Voor ons dus dicht bij huis.

Het mag duidelijk zijn dat ik in 1952 besloot om mij aan te 
melden als jeugdlid bij Viking. Hoewel ik probeerde het 

voetbal bij de junioren ven Hercules  en het jeugdroeien 
bij Viking te combineren, bleek dat al snel een lastige 
opgave en ik zegde derhalve mijn lidmaatschap van 
Hercules op.

Op Viking kwam ik veel bekenden, zowel jongens als 
meisjes, tegen van de Utrechtse middelbare scholen en 
voelde me er al snel thuis. Dat jeugdroeien duurde echter 
niet zo lang. Ik moest in 1956 (opnieuw) eindexamen 
doen en direct daarna in militaire dienst. Daar  kwam 
ik uiteindelijk, via Breda, Nijmegen en de Bilt, terecht bij 
de meteorologische dienst van de vliegbasis Soesterberg, 
waar ik in ploegendienst werkte. Dat betekende dat ik 
regelmatig nachtdiensten had, maar dus ook regelmatig 
overdag vrij was. Ik ging op die vrije dagen bij Viking 
nieuwe jeugdleden afroeien en coachen.

Na mijn demobilisatie in 1958 ging ik Biologie studeren 
in Utrecht en werd ik, uiteraard, lid van de U.S.R. Triton.
Dat bleek, achteraf gezien, een uitstekende keuze. Na een 
paar jaar wedstrijdroeien, (eerstejaars Acht, Jonge Vier – 
zo heette dat toen –en de Oude Vier) werd ik gevraagd 
om voorzitter van Triton te worden. Na twee jaar 
voorzitterschap werd ik door de toenmalige ‘adviseur’, 
erelid en later erepraeses  van Triton, D. Willebrand, 
benaderd met het verzoek de Oude Vier te gaan coachen, 
omdat de toenmalige coach G. Leerink dat niet langer 
kon doen i.v.m. zijn coschappen geneeskunde.

De beginjaren ‘60 waren voor Triton en voor mijzelf 
een succesvolle periode waarin ik bijzonder veel heb 

DOOR TJEERD VAN 
WIMERSMA GREIDANUS
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geleerd en heel wat wijzer ben geworden. Ik leerde 
onder meer dat je in een roeiploeg niet alleen voor jezelf 
roeit, maar ook voor je ploeggenoten, en tevens  - en dat 
is misschien nog belangrijker- dat je ploeggenoten ook 
voor jou roeien. Bovendien bleek dat je met roeien in 
een ploeg in extreme mate op elkaar bent aangewezen. 
En ook dat, wanneer er een ploeggenoot een keer zijn 
dag niet heeft, dat niet door de anderen kan worden 
opgevangen; integendeel. Iets dat in veel balsporten wel, 
in ieder geval ten dele, het geval is. Eigenlijk is roeien 
de teamsport bij uitstek (roeien in een skiff uiteraard 
uitgezonderd).

Je ervaart in de kleedkamer bovendien hoe anderen 
reageren bij winst en bij verlies, hoe ze omgaan met 
het succes van een overwinning, maar vooral hoe zij 
reageren op tegenslag en of zij al dan niet rekening 
houden met de gevolgen daarvan. Een nederlaag kan 
namelijk lastige consequenties hebben. Vaak is er immers  
op korte termijn geen mogelijkheid op revanche. Neem 
bijvoorbeeld e Oude Vier op de Varsity: bij een nederlaag 
is de volgende mogelijkheid tot succes pas een jaar later, 
maar roeien je ploeggenoten dan ook nog? Is er een 
wijziging in de samenstelling van de ploeg nodig? Moet 
er meer techniek of juist meer kracht in de boot komen? 
Er rijzen  meer vragen en er zijn meer onzekerheden. De 
Oude Vier van Triton bijvoorbeeld die in 1964 de Varsity 
won, heeft, na twee keer tweede te zijn geworden, 
nog een derde keer, in een iets gewijzigde optelling, 
het Hoofdnummer moeten roeien om uiteindelijk 
bij deze laatste poging de ‘Gouden Plakken’ voor de  

overwinning uitgereikt te kunnen krijgen. 

Het zijn ervaringen die je met het roeien (en ook met 
andere sporten trouwens) opdoet, waar je in andere, 
vergelijkbare, situaties in de samenleving je voordeel 
mee kunt doen. Eigenlijk zou je het ‘levenslessen’ 
kunnen noemen. Het zijn deze ervaringen, of  liever dus 
‘levenslessen’, waaraan ik terug denk bij het schrijven 
van dit korte stukje; een soort overpeinzing dus.

Aan het slot van deze column wil ik wel graag nog het 
volgende kwijt. Ik ben Triton zeer dankbaar voor de 
mogelijkheid  om de levenslessen die ik voorgeschoteld 
kreeg, enigszins te kunnen ‘lezen’ en te kunnen toepassen. 
Ik prijs mij gelukkig dat ik ook de kans kreeg, van de 
KNRB zowel als van het NOC (thans NOC*NSF), om die 
lessen nog verder in de praktijk te brengen; o.a. als Chef 
d’équipe van de roeiers tijdens de Olympische Spelen in 
Mexico 1968, als Chef de Mission voor de Olympische 
Spelen in Los Angeles 1984 en als bestuurslid van het 
NOC.  Niet de onbelangrijkste functies in de sport, die 
ik met veel plezier en dankbaarheid heb vervuld. Ik 
realiseer mij terdege dat de basis voor dat alles ligt op 
Triton en dat zal door mij niet worden vergeten.

De dankbaarheid die ik derhalve richting Triton koester 
zal ik dan ook proberen uit te dragen vanuit mijn huidige 
positie binnen Triton.

T. B. van Wimersma Greidanus.
U.S.R. Triton, erepraeses
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Ik kom aan op de loods. Grote, gespierde gasten in 
donkerblauwe katoenen shirts tillen met alle mogelijke 
moeite de Westermann naar binnen. Ze veinzen 
ontspanning, maar bij enkelen is een verbeten trek om de 
mond toch echt zichtbaar. Ik weet wel waarom ze doen 
alsof het hen gemakkelijk afgaat; op het balkon kijken 
mooie meisjes in witt e vestjes geamuseerd op hen neer. 

Ik neem de trap naar boven. Ik ontwijk een nogal gezet 
meisje, dat overstuur naar beneden rent, en mij haast 
meeneemt in haar vlucht. Eigenaardig dat ze nu al 
vertrekt. Normaal behoort ze tot het meubilair van de 
borrelavonden, en gaat ze pas weg als ze vriendelijk 
doch dringend naar buiten wordt geveegd door de 
dienstdoende barcie. Ik herken haar vaag van het eerste 
inschrijfmoment, dik twee jaar geleden alweer. Ook zij 
was die maandagochtend rond een uur of tien al op de 
loods gearriveerd, om zich als een van de eerste zeer 
eventuele eerstejaars in te schrijven. De leus ‘initiatief 
wordt beloond’ galmt nog steeds door mijn hoofd. Ik 
stond achter haar in de rij bij het inschrijven. Met haar 

nepste glimlach had zij toen een roemrucht sportverleden 
geveinsd; haar twee onderkinnen bewezen het tegendeel.
“Het lijkt mij zo gaaf om met zo’n team meiden…” 
“Ploeg!”, werd zij geïnterrumpeerd, en ze schrok. “Mij 
lijkt het zo bizar gaaf om met zo’n ploeg meiden elke 
dag het water op te gaan. Elke dag! Keihard aan die 
peddels rukken.” “Riemen”, kuchte een niet onknap 
meisje tegenover haar. “Of desnoods palen. Maar we 
gaan het hier niet over peddels hebben. Dan rot je maar 
op naar onze knorrenburen.” Het gezett e meisje - kom 
hoe heet ze nou, Merel? Nee, Maaike - sloeg haar ogen 
neer. Maar blijkbaar was haar ambitie voldoende reden 
geweest toegelaten te worden. “Ik wil echt zoooo graag 
wedstrijdroeien. Ik heb er alles voor over.” Maar daar 
kwam weinig van terecht.

Vandaag lijkt ze zelfs al te weinig ambitie te hebben om 
wat te drinken. Een paar treden verder en ik hoor de deur 
openvliegen. De CM rent de deur uit, terwijl hij onhandig 
zijn jas aan probeert te doen. Gek. Het is beslist niet koud 
buiten, en toch een jas. Hij lijkt haar achterna te rennen. buiten, en toch een jas. Hij lijkt haar achterna te rennen. 

Derdejaars Boris komt niet vaak meer op 
Triton. Maar als hij er is, ontgaat hem niets.

Attentie: alle gelijkenissen met bestaande personen, conversaties, 
functies of anekdotes berusten louter op toeval. 

DE ONTDEKKING    
VAN DE TAFEL

DOOR THOM EGBERTS, 
SEAN WILLEMSE EN ONNO FEITH
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Ik hoor het gestommel de hoek om gaan en ik loop door. 
Een Orcaan houdt de deur van het balkon naar de gang 
niet voor me open. In de hal staat een afroeiploegje na te 
bespreken. “Maar ik zie genoeg potentie hoor”, zegt de 
coach. “Op het begin, het middenstuk en het eind na zag 
het er netjes uit.” Uit de keuken bereiken mij geluiden 
van nogal generieke technodeuntjes. Het vuilnis van 
gister staat er nog.

Ik zucht. Ploegeten. Het zijn altijd die avonden dat 
eigenlijk niemand zin heeft. Een keer per maand spreken 
we af, elke keer op Triton. De whatsappconversaties op 
de woensdagmiddag zijn elke maand dezelfde. “Weet 
niet of ik het ga redden boys, scriptie en alles. Anders 
ff  snel happie en dan weer pleiten.” Waarop iemand 
anders meestal zegt: “Ah joh, klein biertje. Ben er zelf 
ietsjes later dan 8.” 

Wanneer ik de zaal binnenkom, staan Bart, Niels en 
Ernst-Jan al in het ouwelullenhoekje, twee halfl ege 
pitchers voor hun neus. Hun eetbonnetjes liggen 
doorweekt op het buff et. “Heeee gasteeee”, roep ik niet 
heel overtuigend. “Heeeee gozer”, roept Bart direct, en 
hij geeft me een kleff e, maar ferme hand. “Hoe is het? 
Hoe is het? Hoe is het, man?” Normaal kan ik zijn dik 
aangezett e corpsstem wel waarderen, nu werkt hij me op 
de zenuwen. “Goed”, glimlach ik. Ik ga zitt en en neem 
een biertje. “We hadden het echt net over je moeder. 
Maar echt. Wat had zij nou laatst gevonden in de was?”

Dat is dan toch het mooie van Bart: als we eens een 
avond geen zin hebben, brengt hij de sfeer er meestal wel 
in. “Dank je wel Bart”, zeg ik. “Maar het klopt. Ik besloot 
op Nieuwjaarsdag even naar m’n ouders te gaan. Brak 
natuurlijk. Dikke tas mee vol met was. Jullie wisten toch 
al van Vera? Dat ik die had geregeld met Oud en Nieuw? 
Die was dus bij mij blijven tukken. Op Nieuwjaarsdag 
vond mijn moeder een zwart shirtje in de was, en riep me 
vanuit de bijkeuken: Bóóóóris? Facking mooi. Dus ik app 
Vera: Jo, mijn moeder vond dat shirtje van jou in de was. 
Hilarisch toch? Waarop zij antwoordde: Zwart shirtje? 
Wat bedoel je? Sowieso niet van mij. Was-ie dus nog van 
Lisa, holy shit ouwe. Die was dus de nacht ervoor bij mij 
blijven slapen.” Vooral de lach van Ernst-Jan buldert 
door de nagenoeg lege zaal.

Ik kijk rond. In de hoek zit een commissie driftig te 
vergaderen - vast vergeten het hok af te schrijven. 
Voor de haard zit een clubje eerstejaars te wachten in 
het niemandsland tussen het sparren en de opening 
van het luik. Daarnaast zit nog een enkeling van de 
Lustrumcommissie te wachten met dozen met artikelen 
voor de twee personen met een groot passe-partout 
die hun sokken nog niet hebben opgehaald. De geur 
van pasta doet zijn intocht in de zaal, maar het heeft 
iets wat ik niet helemaal kan plaatsen. Een zweem van 
creativiteit? Het zal toch niet.

Ik loop naar het luik om het menu te bekijken, en 
misschien ook om wat inkijk te scoren bij een van de 
afroeiers die in de hoek zitt en. Nadat ik een vluchtige 
glimp heb opgevangen, merkt een van hen me op. Kut. 
Gesnapt. Om mijn gezichtsverlies te beperken, loop ik 
nog wat door en kijk ik ongemakkelijk lang naar de 
prijzenkast.

De K.O.K.*** heeft op het luik, dat nog gesloten is, een 
groot menu opgehangen:

“Waarde leeden, verheugt U, Uwer K.O.K.*** ‘15-’16 
heeft de handen ineengeslagen om een eensgezinde 
maaltijd te bereiden. De laatste maanden zijn er steeds 
meer leden die zich wél inschrijven voor het eten, maar 
nalaten hun krachtvoer op te halen. Dit is uitdrukkelijk 
niet  de bedoeling!  Uw K.O.K.*** ‘15-’16 kookt immers 
niet voor niets! Vanaf heden eet u elke maandag en 
woensdag een bordje Pasta Donkerblauw.  U staat 
automatisch ingeschreven. Gelijk. Dat zijn de porties 
voor wedstrijdroeier én competitieroeier, eerstejaars 
én inactief commissielid. En hoewel wij zelf ook graag 
frituren voor aanvang, zouden we het toch waarderen 
dat het voortaan wordt opgehaald. Voor alles het 
hoofdgerecht!”

Ik blijf nog acht minuten bij het luik staan maar dat lijkt 
voorlopig niet open te gaan. Als ik me omdraai, zie ik dat 
René zich inmiddels gemeld heeft in de ouwelullenhoek. 
Hij heeft z’n hemd zoals altijd half uit zijn broek, alsof 
hij net na het pissen een bekende is tegengekomen, maar 
is vergeten zich daarna te fatsoeneren. De mouwen van 
z’n jasje zijn ook iets te lang, en zijn das zit altijd net wat 
te los. De combinatie van allemaal nèt niet, maakt hem 
helemaal niet. Ach, zolang hij zijn twee achternamen 
maar kan onthouden. René is dikker geworden sinds hij 
gestopt is met zwaar roeien. Zware boegbal wordt hij in 

Normaal behoort ze tot het 
meubilair van de borrelavonden, 
en gaat ze pas weg als ze 
vriendelijk doch dringend naar 
buiten wordt geveegd door de 
dienstdoende barcie 
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de ploeg genoemd, omdat hij zich altijd ongemakkelijk 
en traag voortbeweegt. Hij schenkt een glas bier in voor 
zichzelf, maar vergeet daarbij zijn buren. Volgens mij 
heeft hij hiervoor ook al gezopen, want hij is behoorlijk 
vrolijk. 

“Hebben we allemaal al een passe-partout?”, roept-ie 
opgewekt. “We gaan toch gewoon met de hele ploeg naar 
de Lustrumweek? Hoe lang duurt die week eigenlijk?” 
Ernst-Jan geeft hem een tik op z’n schouder. “Als je je 
nou eerst eff e inleest voordat je wat om je heen bralt, dat 
zou een hoop schelen.” “Hoop? Hopen doe je bij Orca!” 
Ik hoor zijn ‘r’ nog een tijd doorratelen, als een motor 
die afslaat maar nog niet stilstaat. Hij zet een plechtig 
gezicht op, want Ernst-Jan zit in de Lustrumcommissie. 
Hij informeert zijn ploeg graag volledig. Voor de vorm 
kucht hij nog even.

“We beginnen met een openingsceremonie in de 
binnenstad. ‘s Avonds natuurlijk een groot feest in 
de stad. Supermooi! Dag twee is decadente dag, dat 
wordt echt goud, haha. Dag drie: festivaldag. Dan een 
dagje rust. Dag vier is dan de familiedag, dan kan Boris 
z’n zusje meenemen.” Weer die bulderende lach van 
Bart door de zaal, die inmiddels al aardig gevuld is 
met fris gedouchte afroeiers die net klaar zijn met hun 
eerste sparwedstrijd. Ze kijken verschrikt op. “Dag vijf: 
geheime dag. Daar kan ik dus echt niets over zeggen, 
want het blijft tenslott e geheim. Logisch. En de laatste 
dag nog een slotfeest. Dus, om terug te komen op je 
vraag, nitwit”, prikt hij René tussen z’n ribben, “die 
Lustrumweek duurt zes dagen.” “Oké professor”, kaatst 
René terug. “Nou, wie is erbij? Alleen Niels moet nog 
een passe-partout kopen toch? Je krijgt er een vet mooie 
sjaal bij, en een glas en een pet.” Niels zucht. “Was het 
niet een paar sokken? Goed dan. Waar kan ik tekenen?”

Ikzelf heb ook nog geen groot passe-partout. Om de 
dans te ontspringen, draai ik me om en voeg ik me bij 
een aantal eerstejaars, van wie er een me vaag bekend 
voorkomt. Ik vraag het hem maar. “Ehm, nou, je bent 

mijn coach’, zegt hij, gevolgd door ongemakkelijk 
gelach. Het begint me te dagen. Ik ken die kop, maar 
wat was zijn naam ook al weer? Jan? Jaap? Jan-Jaap? Ik 
kom er niet op. Om het ongemak enigszins te bezweren, 
probeer ik maar verder te gaan met het gesprek. “Ah, ja, 
man, natuurlijk. Hoe ging het sparren?” “Nou, eigenlijk 
niet heel goed. De start was goed, daar hadden we ook 
op geoefend. Ik denk dat we op ongeveer een derde van 
de 500 meter een bootlengte voor lagen, dus daar waren 
we wel tevreden mee. Daarna raakte de concentratie 
eruit, en onze boeg maakte een snoek, waardoor we 
bijna stillagen. We werden ingehaald, en we probeerden 
het weer op te pakken maar helaas was de race toen al 
gevaren. Hoe dan ook, voor de afroeiwedstrijden denk ik 
dat..” Ik haakte af. Dat roeien heeft me nooit zo kunnen 
interesseren. Tegen de tijd dat ik merkte dat het niet echt 
mijn sport was, zat ik al halverwege de PEiL. 

Ernst-Jan tikt me op m’n schouder. Hij is inmiddels tot 
de conclusie gekomen dat ik nog geen passe-partout heb 
aangeschaft. “Ja, Boris, en jij dan?! Je komt er echt niet 
mee weg hoor, we gaan met de ploeg dus je moet mee!” 
“Ha, Ernie, Ernesto, je hebt gelijk! Natuurlijk. Is het goed 
dat ik eerst even naar de plee ga voordat je het contract 
onder m’n neus schuift?” Terwijl ik vlucht, pakt hij al een 
contract uit z’n achterzak.  

Op de gang kom ik mejuff rouw de ab Actis tegen. Wat 
een vrouw. Ze kijkt me speels aan, geeft me een kus en 
zegt: “Boris! Wat leuk om je te zien. Ik heb je .. ergens 
voor nodig. Is het goed als we elkaar zo even spreken? 
Ik moet eerst nog even een mail afmaken!” “Ergens voor 
nodig? Wordt dat zo spannend als het klinkt?” Ze lacht 
en loopt weg. 

Op de plee komt onze CWLI naast me staan. Ik ken 
hem vrij goed; we zaten bij elkaar in de afroeiploeg 
en volgden voor onze studie Geneeskunde de vakken 
Algemene en Toegepaste Embryologie en Voet - hij met 
meer succes dan ik. “Boris! Wat goed om je te zien. Hoe 
is het? Ploegeten weer? Ik hoorde Bart alweer boven 
iedereen uitkomen, da’s vast een goed teken. Maar ik 
moet even door, zit in een vergadering met de WRAC. 

René terug. “Nou, wie is erbij? Alleen Niels moet nog 
een passe-partout kopen toch? Je krijgt er een vet mooie 
sjaal bij, en een glas en een pet.” Niels zucht. “Was het 
niet een paar sokken? Goed dan. Waar kan ik tekenen?”

Ikzelf heb ook nog geen groot passe-partout. Om de 
dans te ontspringen, draai ik me om en voeg ik me bij 
een aantal eerstejaars, van wie er een me vaag bekend 
voorkomt. Ik vraag het hem maar. “Ehm, nou, je bent 

De geur van pasta doet zijn 
intocht in de zaal, maar het 
heeft iets wat ik niet helemaal 
kan plaatsen. Een zweem van 
creativiteit? Het zal toch niet

Tegen de tijd dat ik merkte dat 
het niet echt mijn sport was, zat 
ik al halverwege de PEiL

16



Vijfjarenplan

ab Actis der U.S.R. Triton
aan mij

Waarde leden,

Het meerjarenplan loopt alweer tegen z’n einde. Dat betekent dat we 
opnieuw moeten gaan nadenken over de toekomst van onze U.S.R. Laten 
we dat met z’n allen doen!

Daarom deze uitnodiging om mee te denken over het vijfjarenplan. We 
hebben dit jaar een extra lange ledenenquête opgesteld. Het is helaas 
niet meer mogelijk om eigen inbreng toe te voegen. U zult het met de 
meerkeuzevragen moeten doen. Hierdoor kunnen wij gerichter aan de slag 
met uw antwoorden.

Let wel: omdat de respons van de enquêtes de laatste jaren is afgenomen, 
zien wij ons genoodzaakt u een boete op te leggen wanneer u niet voor 
woensdag 9 maart reageert. De boete zal 27 euro bedragen. 

Meer eenheid, meer beter! Odz:
Alle leden der U.S.R. Triton, verenigt u!

Met donkerblauwe groet,

Mej. de ab Actis

P.S. Wilt u supercrew zijn van een van de subcommissies van de 
Lustrumweekcommissie? Stuur dan voor zondag aanstaande een bericht 
naar de ab Actis van de Lustrumweekcommissie, met in de cc de ab Actis 
van de Lustrumcommissie en de ab Actis van uw bestuur.

P.P.S. In verband met het wegvallen van de subsidie van de Olympas wordt 
er een tweede verplichte werkactie opgezet voor alle actieve leden. Meer 
informatie volgt van uw CAL (Commissaris Arbeidende Leeden).

21:28 (2 minuten geleden)

Gpost

Zie je straks oké?” Hij wacht niet op mijn antwoord en 
verlaat het toilet. Voor het eerst op deze avond kan ik 
eindelijk even naar mijn eigen gezeik luisteren. 

Althans, voor even. Ik hoor een bliepje van mijn telefoon, 
dat me att endeert op een e-mailbericht. Het is een bericht 
van de ab Actis. Dat zal de mail zijn waar ze het zojuist 
over had.
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Ik ben zo in de ban van het mailtje, dat het me niet 
opvalt dat Jochem naast me is komen staan. Hij kijkt niet 
al te subtiel mee op m’n telefoon, en schudt zijn hoofd. 
“Gast, die mail! Van de ab Actis! What the fuck! Wat is 
dit nou weer? We zijn toch niet de U.S.S.R. Triton of wel? 
En waar sloeg dat menu op van net? Dat was toch niet te 
vreten? En krijgen compo’s en wedstrijdroeiers voortaan 
dezelfde porties? We zijn toch niet de U.S.S.R…” “Dat 
zei je net al, ja”, zeg ik. Nu weet ik weer waarom ik me 
zo erger aan Jochem. Hij is het soort persoon dat altijd 
bewonderenswaardig weinig zegt met extreem veel 
woorden. Ja, Jochem, ik heb het gezien. 

Ik bedenk dat ik nog helemaal niet gegeten heb, en loop 
op de gang Gerard tegen het lijf. Het is me nog steeds 
onduidelijk waar ik Gerard precies van ken, maar we 
groeten elkaar altijd zo enthousiast dat ik het ook niet 
meer durf te vragen. “Hee, Boris! Alles goed?” “Ja, met 
jou?” “Ja. Zullen we gaan slurpen? Ik haal de eerste.” Ik 
doe wat iedereen zou doen: verdwijnen tussen de drie 
meter van de gang naar het buff et. Over een half uur is 
Gerard toch te dronken om het zich te herinneren.
Mijn ploeggenoten zijn ook al goed op weg. Ze hebben 
er twee dobbelstenen bij gepakt, om maar niet te hoeven 
praten met elkaar. “Dit wordt zo’n gouden avond 
gasten”, zegt Ernst-Jan. “Boris! Waar was jij al die tijd?” 
Zonder wat te zeggen, schuift hij mij zijn tweede bordje 
pasta toe, dat inmiddels fl ink is afgekoeld. “Leg eff e 
een bodem ouwe, is belangrijk.” Met lange tanden eet 
ik het bord tot het laatste stukje coquille St. Jacques 
leeg. “En omdat je zo lang weg was: drie strafb akken.” 
Bart en Niels zijn in een hevig gesprek verwikkeld over 
postmodernisme. “In de postmoderne literatuur gaat 
het om wat mensen zeggen, niet om wat ze doen”, vang 
ik op. “Precies, en dáárom vind ik dat zo kut”, roept 
Niels uit. “Anything goes weet je wel, ik trek dat niet. 
Die boeken gaan echt nergens over.” Wanneer ik aan de 
beurt ben, gooi ik beide dobbelstenen achter het buff et, 
en moet ik weer drie bakken adten. Nergens is een vol 
glas te bekennen en ik probeer me er van af te maken 
omdat ik hoop dat niemand kijkt maar blijkbaar heeft 
Gerard me al een tijdje in de gaten gehouden en hij rent 
op me af en geeft mij drie volle bakken. “Hier, Boris! 
Ik wilde vroeg weg, maar ik blijf nog eff e! Morgen toch 
alleen maar college.” “Thanks man”, zeg ik weerbarstig. 
“Nou”, zeg ik: “als een hoer met liespijn.” “Wat?”, 
vraagt hij. Ik zucht en sla ze maar achterover.   

Bart staat ondertussen met zijn gebruikelijke plompheid 
het buff et overeind te houden, en zegt op alles alleen 

maar ‘jaaajajajaja.’ Hij bralt wat over een nieuw spel, 
‘treinbakkenperen’, dat hij heeft geleerd van een andere 
bralaap, die ook geen lid is geworden, en belooft ons een 
avond om nooit te vergeten. Wat mij betreft is dat laatste 
het enige dat vast staat, maar dat terzijde. “Hé, maar 
simpel. Wat je doet: je trekt vijf kaarten. Heb je kaarten 
lager dan een zes, of heb je een klaver, dan rijd je. Als 
de conducteur langskomt, mag je vier bakken inzett en. 
Maar stel dat je drie harten hebt, dan moet je overstappen 
op een regionale vervoerder. Vervolgens gaan we langs 
ieder station, dat zijn jullie dus. Jullie trekken allemaal 
twee kaarten en een bak. Zit daar een priemgetal bij, 
dan moet iedereen een bak trekken en met z’n elleboog 
op tafel. Goed, dan heb je dus een ronde er op zitt en. 
Begrepen? Boris begint.”

Vijf minuten later zitt en we weer te mexxen. Ik gooi de 
dobbelstenen weer over het buff et - dit keer meer uit 
baldadigheid dan uit onkunde. Ik moet weer pissen 
- ik wring me langs een paar mensen die mij ook niet 
kennen - en vang dan een dubbelzinnige blik op van 
de ab Actis. Ik begin nog over haar mail - klaag over de 
autoritaire drang naar gelijkheid en doe alsof ik de grap 
U.S.S.R. Triton zelf heb bedacht. Ze schatert, ze studeert 
Geschiedenis, zij kent die dingen. Maar ik merk dat ze 
geen zin heeft in een inhoudelijk gesprek. “Boris”, zegt 
ze. “Zullen we even verder praten waar het wat...waar 
het wat rustiger is?”

Rust, daar had ik behoefte aan. Maar zij duidelijk niet. 
In een oogwenk sta ik in de bestuurskamer, en voor ik 
het weet ben ik naakt en heb ik alleen nog maar m’m 
lustrumdas om. We kijken naar de tafel, we weten allebei 
hoe laat het is, we weten allebei hoe de verhalen gaan, 
je hebt seks in de bestuurskamer en na afl oop schrijf 
je netjes je naam onder tafel en dan sta je voor altijd 
vastgelegd in de historie van Triton. En zo geschiedde. 

“Ja Boris, we schrijven geschiedenis.” Ze geeft me een 
pen, en ik doe m’n uiterste best mijn volledige namen in 
Palatino Linotype onder de tafel te kalken. Boris Lennard 
van Riemsdijk. Daar staat het. De ab Actis volstaat met 
‘ab Actis’. Ik vond d’r altijd al wat kortaf.

“Ja Boris, we schrijven 
geschiedenis”
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Nu wil ik ook wel weten wie mijn voorgangers zijn 
maar ik zie vooral onbekende namen uit een ver 
verleden. Naast onze namen staat een aantal in het hout 
gekerfd waarvan het lijkt dat ze ook deze avond zijn 
opgeschreven, eerder misschien maar niet later want 
dat is later dan dat het nu is. De meest recente is met 
watervaste stift neergezet en half uitgeveegd maar ik 
herken toch de naam van onze CM en die van Maaike 
en gadverdamme dat zij dan seks met elkaar hadden op 
die tafel. Was het dan zo slecht dat ze overstuur naar 
huis is gevlucht? Was de tafel er nog warm van? Hebben 
onze billen elkaar nog aangeraakt? Misschien heb ik iets 
te veel gedronken maar het zijn gewoon vragen waar ik 
antwoord op wil hebben. Maar goed. Nu scherp. In de 
waas van namen onder de tafel kijk ik verder terug in de 
tijd. Er staan namen die ik uit oude almanakken nog ken 
maar misschien ook wel van een discussie op Facebook 
over almanakken. Ik heb het allemaal niet heel erg helder 
meer. Alle zinnen lijken te beginnen op een bepaald punt 
maar ik weet niet precies of het wel zo is maar het lijkt 
zo maar het is ook wel logisch omdat alle zinnen ergens 
beginnen maar dat bedoel ik niet want ik bedoel dat ze 
van dezelfde plek komen. Maar goed. Nu scherp. Ik zie 
dat in de wortels van de vervaagde woorden een spreuk 
staat geschreven, of nou, geschreven, het lijkt wel alsof 

het in het hout zelf staat of misschien dat het er uit komt. 
Het was een sonnet of een haiku, god, hoe heet het, het 
was ook lang geleden dat ik over gedichten nadacht 
maar misschien dat ik daar toch wel wat meer mee zou 
moeten doen, ik vond het toch altijd wel interessant 
maar goed, even kijken wat er staat.

“Wanneer de edelste zich het onedelst gedraagt,

wordt winst op het hoofdnummer een jaar vertraagd,

doet succes van de Oude Vier,

dan onder voor al dat bier

En voor de leden die hierop zijn belaagd?”

Ik weet niet zeker wat het allemaal betekent maar ik 
zie nu dat de ab Actis naast me ligt en misschien een 
beetje overstuur wordt. Is het een vrouwendingetje? Ik 
snap het niet zo heel erg want ik zie dat ze emotioneel 
wordt en iets met 49 jaar zegt maar ik zie veel meer dan 
49 namen onder tafel en eigenlijk lig ik wel lekker en 
ik zou eigenlijk toch best misschien wel naar Kemer, de 
snackbar, niet de stad in Turkije, willen om wat te eten 
maar dan moet ik fietsen en daar heb ik geen zin in dus 
ik denk dat ik maar blijf liggen. Ik denk dat ik maar even 
blijf liggen. Het was een limerick.
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Rob Heeres staat met zijn bedrijf Heeres Boatservice bekend als 
een van de beste van Europa in zijn vak: hij repareert roeiboten en 
handelt over de hele wereld in onderdelen. Triton brengt bij schade 
al meer dan 20 jaar haar boten naar deze goede buur. Wij namen 
een kijkje in zijn werkplaats, slechts enkele loodsdeuren verder. 

HEERES
DE WERKPLAATS VAN ROB
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Rob Heeres werkt al meer dan 20 jaar op de Driewerf en 
is voorlopig niet van plan te vertrekken. “Ik wil hier nog 
lang blijven. Ik vind het veel te leuk!” Na zijn werk in de 
Jachthaven heeft Heeres het botenbouwen en repareren 
verder ontwikkeld bij Carl Douglas. Hij is naar hem 
toegestapt om boten te leren bouwen. Op dat moment 
had Douglas net brand gehad en was hij al zijn mallen 
kwijt. Heeres kon zelf mallen maken en kon goed terecht. 

In 1994 begon Heeres bij Laga als bootsman en begon hij 
daar deels voor zichzelf. “Heuvelman belde dat hij met 
pensioen ging en of ik het wilde overnemen. Ik wilde 
het wel maar wilde ook vooral deels zelfstandig blijven 
werken.” De werkplaats van Heeres was vroeger van 
Wim Heuvelman. De eerste tijd werkten ze er samen. De 

huidige loodsbeheerder, Michel Heuvelman, wilde niet 
verder in de botenbouw en heeft enkel het beheer van de 
Driewerf overgenomen.  

Vroeger werden de boten van hout gemaakt en 
gerepareerd door Wim Heuvelman. De overgang van 
hout naar kunststof is geleidelijk gegaan. “Ik kwam uit het 
kunststofwerk en kon er goed op inspringen.”  Inmiddels 
is er in de werkplaats een spuitruimte gemaakt. Dat had 
nogal wat voeten in de aarde in verband met milieueisen. 
Alle wanden zijn van brandwerend materiaal dat een uur 
lang de brand tegen kan houden. Het deurtje is echter 
gemaakt van hout en gaas. “Ik moet toch naar binnen 
en buiten toe, het slaat nergens op maar de brandweer 
vindt het goed.”

DOOR LISA ROT



We vragen Heeres, die de vereniging al lange tijd meemaakt, 
of hij veranderingen opmerkt in hoe Triton met het materiaal 
omgaat. Hij zegt dat Triton slordiger is geworden met het 
materiaal. Het reguliere onderhoud is echt onvoldoende. 
“Ik hamer altijd op een goede zorg voor de C4-en. Dat 
zijn de meest gebruikte boten en moeten twintig jaar mee. 
Wees daar zuinig op! Ik ben van mening dat een beginnend 
roeier een perfecte afstelling moet hebben. Een ervaren 
ouderejaars roeier compenseert dat wel. Voor eerstejaars is 
het ook erg demotiverend als het roeien niet lekker gaat door 
materiaalpech.”

De nieuwe werkplaats van Triton is daarom een goede 
toevoeging, volgens Heeres. Hiermee kun je namelijk beter 
zelf werkzaamheden uitvoeren en raak 
je geen spullen meer kwijt. “Zelf leen ik 
ook niets meer uit, mensen komen het 
simpelweg niet terugbrengen.”

Heeres is een belangrijke man voor de vloot van 
Triton en dus voor de vereniging. Het is dus niet 
zonder reden dat er een boot in de loods ligt die 
naar hem vernoemd is. 

“Ik heb de Rob Heeres zelf gedoopt maar ik had 
verder niks te vertellen. Toen ik daar aankwam 
stond de naam er al op. Ik had hem liever de 
Bolle Bas of iets dergelijks genoemd. Toch is het 
een grote eer.”“Ik ben het meest trots op mijn vioolschaafje! 

Hiermee kun je heel fijn werk uitvoeren en het is 
gewoon een mooi apparaatje.” 

“Ik had hem liever de Bolle Bas of      
 iets dergelijks genoemd.”

“Er waren klanten die een bootje kwamen 

brengen voor reparatie. De boot kwam 

me bekend voor en ik vroeg of ik hem al 

eens eerder had gerepareerd. Ze mensen 

antwoorden dat hij nog nooit schade 

had gehad. Na even in de computer 

gekeken te hebben bleek dat ik inderdaad 

een keer een hele grote reparatie had 

uitgevoerd. Daar kan ik echt lol uit halen. 

Dat een reparatie zo goed is dat mensen 

niet eens weten dat er ooit schade is 

geweest. Dan moet het wel goed zijn.”

OVER ROB

“Ik ben altijd al voorzichtig geweest met 
het materiaal. Bij Okeanos stond ik al te 
klussen.”

Rob Heeres studeerde biologie en 
roeide van 1980 tot 1985 bij Okeanos in 
Amsterdam. Tijdens vakantiewerk in een 
jachthaven kwam hij in aanraking met het 
bouwen van een skiff. Hij gaf tips om de 
boot te verbeteren en deze werd bij RIC te 
water gelaten.  “Tot mijn grote verbazing 
dreef de boot na 500 meter nog steeds. Het 
was geweldig dat die het goed deed.”
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“De binnenste laag is gemaakt van kevlar. Dit heeft een enorme 
treksterkte maar weinig ‘impact resistance’. De tweede laag 
heeft de structuur van een honingraat en is gemaakt van 
kevlarpapier of aluminium of van stevig schuim. Dit is voor de 
stevigheid en stijfheid van de boot, hier komt vervolgens de 
huid tegenaan. Met behulp van vacuüm wordt dit alles naar 
elkaar toe getrokken.”
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“Ik roei nog steeds en heb net een skiff gekocht, het is er een van 
Douglas. Een vrouw bood hem aan mij aan om hem te verkopen. Na 

een week dacht ik: ik ben ook eigenlijk gek , ik koop hem zelf! Hij roeit 
echt enorm lekker, de skiff is gebouwd in 1948. Nu zit er een massief 

carbon spant in, onbuigzaam, daar is er maar een van ter wereld!”
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TRITON
  HUIZEN

Veel studentenhuizen in Utrecht worden bewoond door 
Tritonezen. Het Tritonblad neemt u mee naar drie Stichtse 
stulpjes die een duidelijke band hebben met de vereniging: 
een roeihuis dat een donkerblauw verleden kent, een heus 
roeierspaleis en een huis dat nog maar recentelijk is opgericht 
als Tritonhuis.

U bent er ongetwijfeld wel eens langsgefi etst: Het 
Roeihuis aan de Hamburgerstraat. Willem van ’t 
Geloof, Erik Klijn en Johan Leutscher woonden er 
een tijdje.

Het was ergens in 1982, dat Willem van ’t Geloof zijn 
mede-afroeier Erik Klijn en daarna Johan Leutscher, 
die al een paar maanden aan het roeien was bij Triton, 
uitnodigde om op de Hamburgerstraat 29bis te komen 
wonen. “We woonden er met zijn drieën”, vertelt 
Willem. “Erik besloot om niet te gaan wedstrijdroeien, 
Johan en ik stapten in Eerstejaars Zwaar. Kort voor de 
winter hadden onze ploegmakkers Gabriel Schiebroek 

HET ROEIHUIS

DOOR GEERT ROOZEN 
EN JULIAN HUIJBOOM
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en Vincent Sturkenboom een sponsor gevonden die 
ons van trainingspakken voorzag, met op de rug de 
tekst ‘See you in Seoul’, doelend op de Olympische 
Spelen van 1988. Johan heeft dat ten slott e gehaald in 
de 4-, wat achteraf meer was dan wij hadden mogen 
verwachten. Ongeveer 10 jaar later heeft Erik het huis 
gekocht. Het is het een burgerhuis geworden, en tot 
nu toe gebleven.”

Inmiddels heeft het huis al verschillende generaties 
burger-bewoners gekend. Het huis stond te koop, 
maar is inmiddels verkocht. De kans om het huis weer 
in ere te herstellen als Tritonhuis, is dus verkeken.

Het huis zou niet als Tritonhuis bekend zijn gebleven, 
als de Triton-riem niet aan de gevel zou hangen. Er 
is wel wat te vertellen over die riem: “Het grootste 
aandeel in het verkrijgen en ophangen heeft zonder 
meer Johan Leutscher gehad. We hebben de riem 
gekocht op een veiling van Triton parafernalia, 
georganiseerd door de U.S.R. zelf, ergens in het 
voorjaar van 1983, en hem bevestigd met spijkers en 
touwtjes, op de plaats waar hij nu ook zit, als een 
soort ludieke actie. Na enkele weken was hij dan ook 
al gestolen. Enige maanden later maakte iemand ons 
att ent op een riem in een kroeg in de Twijnstraat. Het 
bleek dezelfde riem te zijn. Wij hebben dat de waardin 
gemeld, maar die zei van niets te weten en het eens na 
te vragen. Enkele dagen daarna werd er aangebeld. 
Johan, ruim twee meter lang, roeierspostuur, stond 
toevallig beneden in de gang en deed meteen de deur 
open. Hij keek in de dodelijk verschrikte blik van een 
jonge knaap, die zonder een woord te zeggen de riem 
tegen de gevel zett e, en zich razendsnel uit de voeten 
maakte.”

De riem was terug. Het was nu zaak dat hij deugdelijk 
bevestigd werd. Van ’t Geloof: “Daartoe leken ons 
de klemmen waarmee verkeersborden bevestigd 
zijn uitermate geschikt: stevig, duurzaam en overal 
verkrijgbaar, zij het niet in de vrije handel. Johan 
heeft toen een aannemer die bezig was met een 
hoogtewerker aan de andere kant van de straat (het 
voormalige bisschoppelijke hof) zover gekregen 
deze klemmen met keilbouten in de muur te zett en 
en de riem vast te klemmen. Een constructie die het 
blijkbaar makkelijk decennia uithoudt.”

Tot hun verbazing hebben de bewoners de riem 
niet alleen behouden, maar ook onderhouden. 
Regelmatig werd de verf en de lak vernieuwd. De 
riem kwam daarmee in een betere staat dan dat hij 
in onze tijd ooit is geweest. Enige jaren geleden 
heeft de toenmalige bewoner in sierlijke lett ers ‘Het 
Roeihuis’ op de border laten schilderen. Ook schijnt 
de riem een onderdeel te zijn geweest van een door de 
VVV georganiseerde vossenjacht of rondleiding voor 
middelbare scholieren.

Willem eindigt zijn verhaal met een verrassend 
bericht: “Laatst hoorden we via een mail van de 
huidige bewoner, niet weinig tot onze verbazing 
maar ook tot onze grote vreugde, dat de riem een 
beschermd stadsgezicht zou zijn. Een bijzondere 
uitkomst voor iets wat als grapje is begonnen, maar 
het geeft de herinnering aan onze prachtige tijd op de 
Hamburgerstraat nog meer kleur.”

Eerstejaars 
zwaar 1983 met rechts 
achterin Johan Leutscher en zittend op 
de tweede rij links Willem van ’t Geloof.
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Gelegen in de Zeeheldenbuurt aan de Cornelis 
Houtmanstraat 28 bevindt zich het meest 
spraakmakende huis van Triton: “De Houtman”. Of 
zoals met enige trots en bravoure op Google Maps  en 
Facebook prijkt: “Roeierspaleis de Houtman”. Onder 
anderen bondsroeier Harold Langen en profcoach 
voor de eerstejaars Erik Mus mogen zich tot de oud-
bewoners van dit mannenhuis rekenen.

“Sinds 1983 is het een Tritonhuis voor wedstrijdroeiers, 
en iedere keer als er een grote wisseling van de wacht 
in huis plaatsvindt, hebben we huislustrum,” vertelt 
Robbe ‘Jongste’ van der Mieden, ad interim oudste 
van het huis. “Dat er vijf jaar tussen twee lustra moet 
zitt en is bij ons niet nodig. Soms vinden we vijf jaar te 
lang duren.” Afgelopen zomer was het laatste lustrum. 
Eerst werden er een 8+ en een 4+ op het water gelegd, 
gevuld met (oud-)huisgenoten. Vervolgens werd er 
met een man of 25 gegeten in het Oude Tolhuys. Van 
de partij waren onder anderen lid van verdienste en 
Nederlands Kampioen in de SA 4+  (in ‘04) Jurrien 
Rom Colthoff , en oud-praeses Harry van de Kraats, 
onder de competitieroeiers bekend vanwege de (reeds 
opgeknapte) C4+ die naar hem vernoemd is.

Een ander huisevenement dat veel oud bewoners weet 
te trekken is het jaarlijkse kerstdiner, dat een aardige 

aanslag is op het paleis. “Het kerstdiner wordt op de 
eerste verdieping gehouden en de borrel in de oudste 
kamer. De volgende dag moeten we de brandslang 
gebruiken om alles schoon te kunnen spoelen,” vertelt 
Robbe, terwijl hij met enige trots de schimmelplekken 
laat zien die op de begane grond zijn ontstaan door het 
water dat door het plafond is komen sijpelen. “Voorheen 
werd je in de eerste maand dat je hier kwam wonen 
eigenlijk standaard ziek, omdat je immuunsysteem nog 
een beetje moet wennen aan de smerigheid in huis. Dat 
is nu niet meer het geval. We zijn er nu dus eigenlijk op 
vooruitgegaan.”

Een aantal jaar geleden was een paar euro aan de 
buurtkinderen gegeven die vervolgens alle kerstbomen 
uit de omgeving voor ons gingen verzamelen. Dit 
leidde tot een vreugdevuur in de achtertuin dat zo 
groot was, dat de boom die er toen nog stond defi nitief 
afscheid heeft moeten nemen van een groot aantal 
bladeren. Over het algemeen is de relatie met de 
buurt goed. Kinderen uit de wijk zien de Houtman 
als een soort speelplaats en komen soms door het 
raam naar binnen om de boel op stelten te zett en. 
Twee jaar geleden mochten ze met z’n allen de muur 
beschilderen. “Vrolijkte het huis weer wat op!”. Er is 
echter één buurman die wel eens verzucht: “Wanneer 
worden jullie nou eens volwassen?” “Ja, dan gaan we 
het huis uit,” is dan het antwoord. 

DE HOUTMAN

Wanneer een oud-huisgenoot 
gaat trouwen krijgt hij op zijn 

huwelijk een ware Houtman 
wc-bril aangeboden. 

De vrouw van Jurrien 
Rom Colthoff (‘Ron’) 
vond de bril niet 
passen in haar beeld 
van goede smaak en 
hij heeft hem dus terug 
moeten geven.

Floffy Houtman. Deze krolse kater woont al sinds 2005 op 
de Houtman en heeft een eigen Facebookprofiel waarop hij 
regelmatig miauwt. Saillant detail: zijn zware balletjes zijn 
hem ontnomen door de dierenarts. facebook.nl/floffy.houtman
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Vlakbij de Biltse Rading is enige tijd geleden een project 
opgestart om een aantal studentenhuizen te bouwen. 
Dit project werd gezamenlijk gefi nancierd door ouders 
van studenten uit Utrecht. Triton kan zich dankzij dit 
project een huis rijker rekenen.

Het idee betrof ruim opgezett e studentenhuizen voor 
tien bewoners met een grote gemeenschappelijke 
ruimte. Elk huis zou bewoond gaan worden door 
studenten van één vereniging. Gelegen op de 
Blaarkopstraat nummer 9 staat het jongste Tritonhuis 
van Utrecht. Op het moment van schrijven duurt het 
nog een week tot de bewoners hun nieuwe onderkomen 
zullen betrekken. Zowel de Houtman als de roeiriem 
in de Hamburgerstraat zijn zaken die getuigen van 
de geschiedenis van Triton. Ooit zijn ze echter nieuw 
geweest, net zo nieuw als dit net opgerichte Tritonhuis.

Eind oktober stuurde de praeses een mededeling 
dat Triton benaderd was voor dit concept. Hierop 
reageerden ruim dertig leden waarvan er tien zijn 
gekozen. Deze groep bestaat uit Tritonezen van 
meerdere jaarlagen die actief in de vereniging staan in, 
zowel roeiend als via commissiewerk. De verhouding 
wedstrijdroeiers ten opzichte van compo’s is 5:5, 
evenals de man-vrouwverhouding. Het huis naast dit 
nieuwe Tritonhuis wordt bewoond door leden van 
studievereniging A-eskwadraat (wis- en natuurkunde), 
de buurvrouwen aan de andere kant zijn lid van UVSV.

De praeses van Triton ondertekent traditiegetrouw 
met Vivat, Crescat, Floreat “Triton” in aeternum! 
(Triton moge je leven, groeien en bloeien tot in de 
eeuwigheid!) Het vivat-gedeelte is bij dezen bevestigd: 
tien Tritonleden die samen een nieuw huis vormen zijn 
het bewijs van een levende vereniging. Het groeien 
bewijst zich door het oprichten van dit nieuwe huis. 
Het fl oreren tot in de eeuwigheid zullen we nog moeten 
bezien, maar we lijken op de goede weg te zijn!

Twee huizen verderop woont schrijver 
Ronald Giphart. Zijn zoontje, Lasse, zal 
menig Tritonees bekend voorkomen; het is 
het schatt ige jongetje uit het lustrumfi lmpje. 
Daarnaast heeft het roeierspaleis al een aantal keer 
mogen fi gureren in zijn column in de Volkskrant.

Om in dit mannenhuis te mogen wonen moet je 
wedstrijdroeier zijn of dit ten minste twee jaar hebben 
gedaan en nog een actieve rol op de U.S.R. vervullen. 
“Maar iedereen hier leeft voor Triton, en het huis ademt 
Triton. Zodra de vereniging je niet meer interesseert 
besluit je vaak zelf wel dat het tijd is om weg te gaan,” 
besluit Robbe zijn verhaal.

BLAARKOPSTRAAT

De lichte pik met 
zware ballen die 
in de donkere 
wintermaanden de 
Houtman verfraait, is 
onderwerp geweest 
van een van Gipharts 
columns en RTV 
Utrecht.

rtvutrecht.nl/
nieuws/297752
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OUD-TRITON

Klopt jouw donkerblauwe hart nog? Word lid van Oud-Triton!

Oud-Triton is de reünistenvereniging van de Utrechtsche Studenten Roeivereeniging “Triton”. Oud 
Triton organiseert en faciliteert ontmoetingen tussen jou en andere oud-leden van Triton op de loods, 
in de stad Utrecht, bij roei-evenementen en elders in het land.

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke prestaties van Triton en interessante of leuke 
wetenswaardigheden uit het leven van andere oud-leden? En wil je bijdragen aan het Triton van nu en 
het Triton van de toekomst? Meld je dan nu aan via secretaris@oudtriton.nl.

GEBOREN GETROUWD

05-05-2015
Jonas Daniel Joseph, zoon van Marscha Salembier-
Aaldering (2002) en Emeric Salembier.

06-07-2015
Tygo Oscar Mathieu, zoon van Arthur Steijvers 
(2003) en Kim Steijvers – van den Ende, broertje van 
Nina.

25-08-2015
Rein Josephus Egidius, zoon van Martijn Hassink 
(2002) en Mieke Bollen (2002), broertje van Bruni.

29-09-2015
Marijn Doortje Elisabeth, dochter van Afk e van 
Hout (2001) en Rogier Stuyt, zusje van Rutger.

30-09-2015
Elise, dochter van Jeroen Veen (2000) en Eline, 
zusje van Jasper en Julius.

04-12-2015
Ott ilie Anna, dochter van Meinou de Vries (2000) 
en Derek Jan Fikkers, zusje van Helena.

15-12-2015
Joris Erik, zoon van Christine Vogelaar (2000) en 
Marcel Rienties, broertje van Jasper en Suze.

18-07-2015
Ellen Nelissen (2000) en Alvin Schadenberg.

07-11-2015
Michiel Beekhuizen (2002) en Suzanne Tiesema 
(2006).

15-01-2016
Simon Lok (2002) en Ruth van de Belt.

Jonas

Ottilie

Marijn Elise

Joris
Michiel & 
Suzanne
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Op de Middellandse Zee valt niet te roeien, daar is het 
water veel te wild voor. En de enige rivier die de stad 
gehad heeft is jaren geleden drooggelegd. Daar is nu een 
groot park van gemaakt, dat dwars door de stad loopt. 
Maar waar moet ik mijn energie nou kwijt als ik niet 
in een roeiboot kan zitt en? Hoe moet ik dan die lange 
halen maken? Ik droom er nog regelmatig van hoe ik 
samen met mijn ploeggenoten over het water van het 
Merwedekanaal gleed. Ze zeggen dat je moet roeien 
met de riemen die je hebt, maar hier is in geen velden of 
wegen een roeiboot te bekennen. 

Het bezoek van één van mijn coach-jongens deed me 
des te meer beseff en dat ik, behalve het roeien, ook 
de mannen op Triton vreselijk mis. Ik verlang naar de 
afgetrainde lichamen van de wedstrijdroeiers, met brede 
schouders en gespierde benen, het liefst gehuld in een 
strak roeipakje. In de zomer met mijn ploeggenoten vanaf 
het balkon lekker aapjes kijken, onder het genot van een 
witbiertje. Ik zwijmel van mannen al zwetend in een 
boot of op de ergo, of  van de zware ballen die afgebeuld 
worden in het krachthok. Het harde gekreun en die 

indringende zure zweetlucht maken mij zo gelukkig. Als 
vrouwelijke compo is er immers maar één echte reden 
waarom je op een ergometer gaat zitt en. Wat heb ik 
aan die Spaanse hombres van hier, waar ik bovendien 
met kop en schouders bovenuit steek? Maar vooral de 
compo’s mis ik eigenlijk vreselijk. De mannen die in 
hun hele roeicarrière misschien drie keer in een boot 
hebben gezeten, en hun tijd voornamelijk doorbrengen 
aan het buff et. Gekleed in jasje-dasje, met de knoopjes 
van hun hemd die op springen staan door het bierbuikje 
dat ze op de maandag- en woensdagavonden hebben 
gecreëerd. Heerlijk, daar word ik nou warm van! Als de 
sportievere leden na een training moe maar voldaan de 
zaal betreden, vloeit het bier bij hen al rijkelijk. De ene 
na de andere pitcher wordt besteld en Stef Stuntpiloot 
wordt fanatiek gespeeld. Als de sfeer goed in zit, hangt 
er altijd wel eentje aan de bel aan het eind van de avond. 
Waarna het gros van de compo’s het op een rennen zet 
richting buff et om ook een druppel port mee te pakken. 
De aan-de-bel-hangende compo heft vervolgens zijn glas 
en brabbelt iets over ‘waarde leden’ en ‘Vo!’, waarna hij 
in één teug zijn glaasje Ruby port leegt. 

ik mis je

DOOR ROOS POST

Een half jaar geleden vertrok ik naar 

Valencia om daar als Erasmusstudent 

een half jaar van het leven te genieten. 

Een klein beetje studeren en verder heel 

veel feesten. Een geweldige ervaring 

natuurlijk, maar om eerlijk te zijn: 

Triton, wat heb ik je gemist. Ik kan 

niet wachten om weer bij je te zijn. 

Een half jaar geleden vertrok ik naar 
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ik mis je
Hier in Valencia geen escalerende borrels op de 
maandag- en woensdagavond. Op deze avonden zijn de 
straten rondom de Blasco Ibañez, waar de universiteit 
is gevestigd, allemaal uitgestorven. Vol goede moed 
ga ik wekelijks op zoek naar een bar waar ik een biertje 
kan nutt igen, maar dat is tevergeefs. Ik zwalk door 
de verlaten straten en voel mij eenzaam. Ik keer dan 
terug naar mijn appartement, waar ik de almanak – die 
mij zelfs hier in Spanje heeft weten te bereiken – erbij 
pak. Ik blader dan vol weemoed door het boek en krijg 
telkens weer kippenvel bij het zien van alle foto’s en 
het lezen van alle verhalen. Mij bekruipt dan een intens 
gevoel van nostalgie. Helaas kan mijn blauwe bloed hier 
helemaal niet stromen. Waar is de saamhorigheid? Waar 
is het donkerblauw? Langzaamaan kleurt mijn bloed 
hier weer rood, dat kan toch nooit de bedoeling zijn? En 
het woord ‘Vo! zit niet eens in het Spaanse vocabulaire.  
Ik mis het om op mijn vrije middag naar Triton te gaan 

om onze boot op- of af te riggeren: ik heb immers 
toch niks beters te doen. En dan de weekenden 
waarin de wekker gaat in het holst van de nacht 
omdat jij en je ploeg om 7.30 uur op de roeibaan van 
Harkstede moeten zijn. Waar? Juist, Harkstede. Of 
Enschede Drienerlo, ook zoiets. Na nog geen drie 
uur slaap een wedstrijd starten, er na één ronde al 
uit liggen en vervolgens dat hele eind weer terug 
naar huis. Dat waren nog eens tijden! 
En dan die eeuwige warmte en zon hier in Spanje. 
Ik heb al ruim twee maanden geen regen gezien, 
en het wordt hier niet kouder dan 15 graden. Ik 
mis het om kleumend van de kou op het vlot te 
moeten wachten totdat Orca dan eindelijk zijn 
boot uitz et. Ik mis de koude wind in mijn gezicht 
als ik over het Merwedekanaal glijd. Ik mis het 
om na een ijskoude training die  verrekte boot 
nog schoon te moeten maken. Ik mis het zelfs om 
in de winter na een training door de stromende 
regen naar huis te fi etsen. Sowieso is fi etsen 
iets wat ik vreselijk mis. Na een uit de hand 
gelopen borrel of een goed feestje al zwalkend 
naar de Kemer, al dan niet met een dronken 
ploeggenoot achterop. Hier in Spanje geen 
feestjes zoals op de Punt: op zaterdagavonden 
ga ik uit mijn dak in één van de vele clubs en 

dan bevind ik mij tussen de met hun heupen zwaaiende 
jongens en meisjes, swingend op de Spaanse muziek. 
Op die momenten denk ik met heimwee terug aan 
de feestjes op Triton, waar we los kunnen gaan op 
Nederlandse hitjes. Gelukkig is ‘drank en drugs’ hier 
wél doorgebroken. Kijk, daar kan ik nou op dansen, 
met een Spaans biertje in mijn hand. Maar dan overvalt 
mij meteen het volgende: ik verlang naar de met water 
aangelengde biertjes op de Punt, het liefst in plastic 
beker. En om nog maar te zwijgen over die grote porties 
krachtvoer van de K.O.K.***. Ik kan niet wachten om de 
tapas achter me te laten en me weer te buigen over zo’n 
groot bord kleff e pasta. 

Je weet wat ze zeggen: tegen wind en stroom is het 
kwaad roeien. Ach, ik probeer er het beste van te maken. 
Triton, mijn edelste, ik kan niet wachten om je weer in 
mijn armen te sluiten. 

“Ik mis het om kleumend van de kou op het vlot te moeten 

wachten totdat Orca dan eindelijk haar boot uitzet”

waarin de wekker gaat in het holst van de nacht 
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P NAAR RIO

DOOR LISA ROT EN 
VEERLE SCHOON

Een interview met bondsroeiers 
Monica Lanz en Kaj Hendriks 

Monica Lanz en Kaj Hendriks zijn niet meer elke dag 
op Triton te vinden; ze trainen meestal in Amsterdam. 
Hun namen zullen vele bekend in de oren klinken, het 
zijn goede roeiers. Het Tritonblad was benieuwd naar 
de personen achter deze topsporters.

Gefl uister op de kleedkamer voor het Dameschdiner: 
“Komen Monica en Jenny ook?” Voor henzelf voelt 
het wellicht niet zo, maar voor de eerstejaars die 
wedstrijdselectie doen zijn de grote roeiers als Kaj 
Hendriks en Monica Lanz slechts fl uisteringen op de 
gangen. Ze zijn een voorbeeld voor alle roeiers, toch 
weten de meesten van ons Tritonezen eigenlijk niet 
precies wie ze écht zijn. 

De Olympische Spelen in Rio de Janeiro staan voor 
de deur. Het was zelfs voor de redactie lastig om ze 
te pakken te krijgen. Gelukkig bestaat er nog altijd de 
internetverbinding. Kaj spraken we vanuit zijn huis in 
Amsterdam. Ook zijn dove kat kwam een kijkje nemen 
en liep rustig over zijn toetsenbord. Monica was op 
trainingskamp in Sevilla. We spraken haar terwijl ze in 
haar hotelkamer, gedeeld met Jenny de Jong, aan het 
rusten was na een zware training. 

Dat trainingskamp was het laatste selectiemoment voor 
de Nederlandse vrouwenacht die zal gaan strijden 
tijdens het Olympisch Kwalifi catie Toernooi in mei. 
Dit zal het laatste moment zijn voor de acht om zich 
te kunnen plaatsen voor de Spelen in Rio. Kippenvel 
kreeg ze al toen ze samen met Jenny de Jong en Marleen 
Verburgh in de acht de WK mocht roeien op de haar 
vertrouwde Bosbaan. “Roeien terwijl er 10.000 mensen 
voor je juichen, klappen en met je meeleven, dat kan 
niets overtreff en.” Ze traint daarom ook hard voor het 
volgende grote doel: Rio. Monica bleef er nog enigszins 

rustig onder. De spanning voelde ze wel, maar de sfeer 
in de groep was goed. “Je gunt het elkaar allemaal, 
maar je ziet liever jezelf dan een ander in de acht.” Ze 
voelde zich sterk op het moment dat we haar spraken 
en niet zonder reden: Monica Lanz is onderdeel van de 
vrouwenacht.

Als roeier is Monica gedreven en ambitieus. Ze houdt 
ervan om zichzelf constant te verbeteren. Maar ook 
met een ploeg naar een doel toe werken, en natuurlijk 
winnen, zijn mooie aspecten van het roeien. Monica is 
een doorzett er en competitief ingesteld. Deze eigenschap 
is door het roeien sterker geworden. Bij het stoplicht wil 
ze het eerste weg zijn en als ze wordt ingehaald op de 
fi ets baalt ze daarvan. Maar ook al tijdens een van haar 
eerste races in een skiff  bleek dat ze niet zomaar op geeft. 
Ze sloeg een paar meters voor de fi nish en in het oog van 
alle toeschouwers om. Ze klom snel weer in de boot en 
heeft de race toen zo snel mogelijk afgemaakt. “Ik had 
niet eens de langzaamste tijd!”

Voor Kaj zijn discipline en zelfvertrouwen belangrijke 
eigenschappen die een goede roeier vormen. Het 
is volgens hem belangrijk om realistische doelen te 
stellen en ook vol te houden als je iets echt heel graag 
wilt. Een goede roeier worden kost tijd. Als voorbeeld 
noemt hij Harold Langen, die op Triton een paar keer 
uitgeselecteerd werd. Toch stapte hij steeds weer zelf in 
de skiff , nu roeit hij net als Kaj bij de bond en is hij nog 
in de running voor de Olympische Spelen. Niet voor de 
acht, maar wel voor de vier-zonder. 

Meer dan roeien
Roeiers zijn ze, dat wisten we al, maar wat houdt Monica 
en Kaj nou nog meer bezig buiten het roeien? Ze zijn 
allebei bezig met wat ze later willen worden. Monica doet 

34



twee studies, waarvan ze Rechten nu heeft afgerond. Met 
Frans is ze bijna klaar. Monica ging ooit Frans studeren 
omdat ze een grote interesse heeft voor literatuur: “Ik 
hou heel erg van lezen, als ik een boek heb dat me boeit 
kan ik daar helemaal in opgaan.” De ervaring die ze 
opdeed tijdens een stage bij een advocatenkantoor heeft 
haar enthousiast gemaakt voor het vak Rechten, hier 
wil ze in verder. Al sluit ze andere dingen ook niet uit; 
“Frans komt vast ook nog weleens van pas”.

Ook Kaj wil graag afstuderen, maar omdat hij nu twee 
keer per dag traint voor de Spelen, is het niet haalbaar 
om de verplichte co-schappen te lopen voor zijn studie 
Geneeskunde. Na Rio is hij vastberaden om zich op zijn 
co-schappen en afstuderen te gaan richten. Of hij dan ook 
sportarts wil worden? “Er is nog een aantal co-schappen 
dat ik moet lopen, maar het lijkt me wel leuk om te gaan 
werken met een actieve patiëntenpopulatie. Dat kan bij 
een sportbond, maar ook bijvoorbeeld bij Defensie, waar 
je dan zelf ook als arts heel actief bent. Dat spreekt me 
heel erg aan.” 

Wat Kaj en Monica allebei ook belangrijk vinden is het 
onderhouden van vriendschappen, binnen en buiten 
het roeien. Ergens koffie drinken en samen eten met 
vriendinnen vindt Monica fijn om te doen na het trainen. 
Volgens Kaj is het goed om roeien en een sociaal leven 
ook een beetje gescheiden te houden, daarom heeft hij 
er bijvoorbeeld voor gekozen om niet in een huis met 
andere roeiers te wonen. “Zo kun je gewoon per training 
de focus beter vasthouden. De training is klaar, daar 
houd ik me dan ‘s avonds ook bewust niet meer mee 
bezig.”  Focus is dus zeker iets wat ook voor de grote 
roeiers van Triton erg belangrijk is. 

Verenigingsgevoel
Beide roeien nu voor de bond en trainen dagelijks in 
Amsterdam. Toch blijft Triton een belangrijke plek 
in hun hart houden. Verenigingsgevoel zien we bij 
Monica terug. Anderhalf jaar geleden verhuisde ze van 
Utrecht naar Amsterdam. In haar nieuwe kamer bleken 
bedwantsen te zitten -“die terror-beesten”- zoals zij 
ze noemt. Om die kwijt te raken moest alles worden 
gereinigd, ook haar kleren en haar wedstrijddas. Ze wil 
hem graag opnieuw dopen. Deze Triton-traditie in ere 
houden vindt ze erg belangrijk, het hoort erbij en dat is 
ook wat Triton mooi maakt. Haar wedstrijddas is haar 
erg dierbaar, “Je draagt hem op mooie momenten, er 
zitten mooie verhalen verbonden aan die das. Het is leuk 
om dat in ere te houden.”  

Ook Kaj houdt van traditie. Hij is elk jaar aanwezig bij 
de installatie van Eerstejaars Zwaar.Hij denkt dat het 
voor Triton en de nieuwe talenten ook belangrijk is dat 
we wat meer van hem en de andere bondsroeiers gaan 
zien. Hij zou het leuk vinden om bereikbaarder te zijn 
voor andere roeiers van Triton, maar dat is lastig als 
je weinig op de vereniging kan zijn. “Ik denk dat er 
best wel roeiers zijn die dezelfde duurtraining zouden 
kunnen doen als ik, zonder heel veel verschil tussen 
de scores. Het is l fijn om jezelf aan iemand te kunnen 
optrekken. Het lijkt dan ook minder ver weg om ook zelf 
bij de bond terecht te komen.” Na Rio denkt Kaj het weer 
iets rustiger aan te doen en weer af en toe op Triton te 
kunnen komen trainen. “Er moet natuurlijk ook nog in 
de vier-met geroeid worden.” 

Kaj Hendriks Monica Lanz
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COLOFON

Adres
Verlengde Hoogravenseweg 13
3525 BB Utrecht
redactie@usrtriton.nl

Drukwerk
Orangebook
Monumentstraat 1
5038 AR Tilburg
www.orangebook.nl

Oplage
900 stuks

Hebt u het Tritonblad niet op uw juiste adres 
ontvangen? Dan is het adres incorrect of 
onbekend. Stuur een bericht met het juiste 
adres naar abactis@usrtriton.nl
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