geachte lezer,
Een jaar geleden schreef ik u voor het laatst.
En wat is er toch weer veel gebeurd in de tussentijd. Amerika kreeg een totaal
geschifte president, wij kregen een totaal geschikte praeses. Verschil moet er
zijn. In Nederland mochten we naar de stembus, en bleek ons land toch weer
net zo saai en anti-revolutionair als we altijd al dachten. Geruststellend? Of een
dikke anticlimax? Ik houd het toch op het eerste.
Ook op de loods vierde democratie hoogtij, want hier mochten de burgers met
blauw bloed meepraten over beleid en de te volgen koers.
Met succes, denk ik. De opkomst was hoog, er werd beschaafder meegepraat
dan op Twitter, Facebook en bij Pauw én Jinek bij elkaar. En er werd geluisterd.
En zeg nu eerlijk - waar zie je dat nog? Onno Feith schreef op pagina 30 een mooi
verslag over deze Week van het Meerjarenplan.
En zo zijn er nog veel meer mooie stukken geschreven in deze tweede editie
van het Tritonblad. Geert Roozen raakte geinspireerd door onder meer de
‘bangalijstaffaire’ in Groningen, en besloot te onderzoeken hoe het eigenlijk met
het seksisme op Triton gesteld is.
We spraken Jan Schalij en zijn ouders, die beiden lid zijn geweest van Triton.
Bestaat er zoiets als een Tritonopvoeding? En is Triton veranderd volgens Martin
Jan en Nicoline? Je leest het vanaf pagina 34.
Aan het laatste stuk werkte Michiel Lippus mee. Ik ben erg blij dat hij de redactie
heeft willen versterken. Datzelfde geldt voor Martijn Schultheiss, die Willem
Westermann bezocht.
Om de spanning er een beetje in te houden zal ik niet nog meer tipjes van de
sluier oplichten. Ik geef het woord dus graag aan de redactie!
Met donkerblauwe groet,
Thom Egberts
Hoofdredacteur
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STUURVROUW,
DE KOERS IS RECHTUIT

Het kan u niet zijn ontgaan: de mediarel rond de vermeend seksistische sfeer die op studentenverenigingen
zou bestaan. Aanleiding hiervoor was een zogeheten ‘bangalijst’ met vermelding van 22 vrouwelijke eerstejaars
leden, gepubliceerd door leden van G.S.C. “Vindicat atque Polit” (wat ironisch genoeg staat voor ‘Handhaaft en
Beschaaft’).
Even leek deze mediastorm tot bedaren te zijn gekomen maar op Internationale Vrouwendag laaide hij weer in
zijn volledigheid op toen een studente uit Groningen (wederom van Vindicat), een video op Facebook plaatste
waarin ze protesteerde tegen ‘slut-shaming’: het fenomeen dat er een negatief sociaal stigma wordt geplaatst
op vrouwen die open zijn over hun seksualiteit terwijl dit bij mannen als stoer of viriel wordt gezien.
Hoe staat het op Triton eigenlijk met de sociale man-vrouwverhoudingen? Hoog tijd voor een moment van
introspectie. Om dit stukje zelfreflectie zo open en breed mogelijk te beginnen, stelde ik een aantal Tritonezen
(m/v) de volgende vraag: worden mannen en vrouwen op Triton soms onterecht verschillend behandeld?

DOOR GEERT ROOZEN

petitieroeier
Jasmijn Verboom eerstejaars com
strijdstuur
Linda Goudvis vierdejaars, wed

‘Ik vind het al beledigend als een jongen in de kroeg tegen
mij zegt dat ik “moet lachen.” Ik heb dan ook een hekel
aan de seksistische sfeer die op studentenverenigingen
hangt. Zo neerbuigend doen naar vrouwen vind ik
ronduit respectloos. Op Triton valt het naar mijn mening
wel mee. Volgens mij is het een gezonde strijd tussen
vrouwen en mannen. Dat hoor je bijvoorbeeld aan het
‘stuurman’ of ‘stuurvrouw’ als het Tritonlied wordt
gezongen. De seksistische sfeer is er misschien een beetje
zoals op elke vereniging. We zijn nu eenmaal studenten:
iedereen deelt zo nu en dan zijn of haar avonturen
met vrienden. Alcohol en hormonen stapelen zich op,
verhalen komen en gaan. Als wederzijds respect maar
blijft bestaan.’

‘Ik kan werkelijk geen situatie bedenken waarin
vrouwen op Triton op een negatieve manier
anders worden behandeld dan mannen. Er zijn
nu eenmaal verschillen en uiteraard ben ik voor
gelijke behandeling op de meeste punten. Maar
ik ben ook van mening dat we de verschillen die
er zijn juist positief moeten benaderen in plaats
van altijd maar negatief. Neem het voorbeeld
van de oude vier; een race tussen mannen is
nu eenmaal interessanter dan een race tussen
vrouwen. Het gaat sneller en de traditie bestaat
langer. De meeste mensen onder ons vinden
voetbal gespeeld door mannen ook interessanter
dan voetbal gespeeld door vrouwen.

Zwaar ‘14, LIC ‘17
Sam van den Brink vierdejaars,

Ik vind niet dat er bij studentenverenigingen
altijd een seksistische sfeer heerst, maar je moet
niet verbaasd zijn dat veel mensen dat denken
als er ergens een bangalijst uitlekt. Dit komt nu
eenmaal seksistisch over, zelfs als het niet zo
bedoeld zou zijn.’

‘Het eerste wat me te binnen schiet zijn bestuursfuncties.
We proberen als vereniging steeds meer mensen in hun
kracht te zetten door ruimte te maken voor de inbreng
van eigen ideeën, door inspraakavonden te organiseren
en door meer ondersteunende commissies in te richten.
Toch wordt voor het zoeken van een praeses eerst
gekeken naar mannelijke kandidaten en voor een ab actis
juist naar vrouwelijke. Zo staat de traditie het erkennen
van organisatorische kwaliteiten in de weg. Maar er lijkt
een kentering gaande: dit jaar hebben vier van de zeven
KNSRB-verenigingen gekozen voor een vrouwelijke
praeses.’

s competitieroeier
Leander van der Veer tweedejaar

esch ‘16
Marthe Onrust derdejaars, Dam

‘Ik merk geen verschil tussen hoe vrouwen en
mannen behandeld worden op de USR. Sinds het
vrouwenroeien geïntroduceerd is, is deze trend
alleen nog maar verbeterd tot het punt waarop
nu niemand méér is dan de ander. Dit is ook
bepalend voor de prettige sfeer die er op onze
vereniging hangt. Hier kunnen we trots op zijn.’

‘Op je vraag antwoord ik meteen: ja. Denk aan de
verschillen tussen de wedstrijdploegen, waarbij de
mannen ons van alles toebrullen over ‘Kaatje’. Ook
bij serieuzere zaken zijn er verschillen. Belangrijke
bestuursfuncties zoals praeses, materiaalcommissaris
en fiscus I worden zelden door een vrouw vervuld. In
een samenleving waarin voor hetzelfde werk mannen
nog altijd meer betaald krijgen dan vrouwen, vind ik dat
wij als vereniging collectief het goede voorbeeld moeten
geven. Waarom zou een secretarisfunctie iets typisch
vrouwelijks zijn, en lullepotten houden of klussen iets
mannelijks? Ja, mannen zijn fysiek sterker en hebben
misschien een hardere stem, maar mannen zijn even
goed in notuleren of administratie. En ik kan uit eigen
ervaring spreken dat vrouwen minstens zo technisch
en handig zijn als mannen. Misschien zelfs handiger!.
Omdat die vooroordelen zo hardnekkig zijn, worden die
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functies minder aantrekkelijk voor vrouwen: het wordt
een extra grote opgave om het dan minstens zo goed te
doen als de mannen voor je. Je moet je dan toch steeds
verantwoorden en bewijzen, omdat de norm is bepaald
door mannen.
Ook het feit dat er pas dit jaar, na een eerder mislukte
poging, een Dames Hoofdnummer op de Varsity komt,
geeft aan dat Triton en de andere KNSRB-verenigingen
nog steeds van de oude stempel zijn. Dat het zo lang
moest duren om een gelijkwaardig hoofdnummer te
creëren, baart me zorgen. Misschien denkt men dat
dames slechter presteren? Daar zou ik dan op willen
antwoorden dat de dames vorig jaar meer blikken
hebben binnengehaald dan de mannen en dat er nog
altijd een dame met grote afstand bovenaan de eeuwige
blikkenlijst staat!’ [Laurien Vermulst met 110,5 blikken, red.]

te Kader ‘16

Damesch ’15, presiden
Anna van Swieten vierdejaars,

‘Een echte andere behandeling (in de zin van intentioneel handelen) ben ik nog nooit
tegengekomen.
Wel zijn er voor mannen en vrouwen andere dingen geaccepteerd. In vorige almanakken
werd altijd de “Gouden snikkel” benoemd. Ik weet niet in hoeverre dat voor de mannen
in kwestie als trofee voelde, maar ik denk dat een vergelijkbare categorie voor vrouwen
de commissie niet in dank was afgenomen. Het verschil hierin tussen mannen en vrouwen
heeft een biologische en een maatschappelijke oorzaak, denk ik. De biologische oorzaak
is onvermijdelijk, maar de maatschappelijke oorzaak is in de laatste honderd jaar flink
afgenomen. Ik zou het verschil niet willen beschrijven als een probleem dat moet worden
opgelost, maar oneerlijk is het wel. Maar zo zijn er ook oneerlijke verschillen die nadelig
voor mannen uitkomen.’
5

petitiecommissie

tieroeier, Com
Pim van Dijk derdejaars competi

‘Excessen vinden op Triton gelukkig niet plaats. Behalve
dan bij het jaarlijkse Heerendiner, waarbij regelmatig
wordt verwezen naar de ‘goede oude tijd’ dat er nog
geen vrouwen bij Triton waren. Het is ook maar goed
dat vrouwen hierbij niet aanwezig zijn, de opmerkingen
kunnen zeer vrouwonvriendelijk zijn. Bij zo’n diner
wordt wel overdreven en de aanwezigen weten zelf ook
wel dat ze het allemaal niet zo bedoelen.’
In de almanak van 2015 ben je verkozen tot ‘Royale
Regelaar’ omdat je dat jaar (voor zover bekend) de
meeste meisjes hebt versierd. Wat vind je daarvan?
‘Dat ik ben verkozen tot Royale Regelaar vind ik niet
altijd positief. Met mannen onderling wordt er zeker
eens naar verwezen, wat helemaal niet erg is, maar de

Deze rondgang leert ons dat ook op Triton mannen en
vrouwen wel degelijk (soms onbewust) anders worden
behandeld in situaties waarin dat niet zo zou moeten
zijn. Wel overheerst het beeld dat excessen, zoals die
in de media verschenen, op Triton niet voorkomen.
Sommigen roemen zelfs de gelijkwaardigheid en de
gezonde competitie die er heerst tussen de seksen.
Het feit dat de almanakcommissie inmiddels is
gestopt met het uitreiken van een ‘Gouden Snikkel’ of

manier waarop vrouwen hierna over je oordelen is toch
anders. En dat is niet altijd even fijn. Voor mij zijn dit
soort verhalen leuk voor de volgende dag, daarna houdt
het op. Het idee van die lijst met ‘interne betrekkingen’ is
volgens mij lekker kijken wie er allemaal instaan, zolang
je zelf er maar niet in staat.
Ik heb een keer een bijzondere uitspraak gelezen over
waarom veel regelen voor jongens soepel zou zijn en
voor dames niet: ‘Een sleutel die meerdere sloten kan
openen is waardevol. Aan een slot dat geopend kan
worden door meerdere sleutels heb je niks.’ Zo wordt
het, denk ik, toch door veel mensen gezien. Zelf vind
ik dit onzin. Zowel mannen als vrouwen zijn soms
losbandig, wat helemaal niet verkeerd is. Het kan plezier
en genot geven, wat iedereen wel eens nodig heeft.’

benoemen van een ‘Royale Regelaar’ moeten we dan
ook beschouwen als een verstandige beslissing. Op
de uitreiking van de ‘Gouden Gleuf’ zit al helemaal
niemand te wachten.
Er zijn echter nog twee belangrijke verschillen in de
man-vrouwverhoudingen die worden benoemd door dit
Triton-opiniepanel: het hoofdnummer voor vrouwen op
de Varsity en het glazen plafond dat lijkt te bestaan voor
bepaalde bestuursfuncties.

Het vrouwennummer
Zowel in de jaren ‘80 als in 2006 werd geprobeerd
een vrouwenhoofdnummer op het programma van
de Varsity te zetten. De race verdween echter beide
keren weer van het programma. In november 2016
presenteerde de KNSRB het plan om wederom een
vrouwenhoofdnummer te organiseren op de Varsity.
Onze eigen Joanneke Jansen (bestuur 134 en winnares
van de Boatrace in 2016) werd zelfs gevraagd als
ambassadrice voor dit project. In eerste instantie was
het plan om net als het mannenhoofdnummer een race
over drie kilometer in een vier-met uit te schrijven, zodat
de race een vergelijkbaar aanzien zou kunnen krijgen
als het hoofdnummer bij de heren. Na veel kritiek
(Nereus’ vrouwenhoofdcoach Diederik de Boorder
noemde de vier-met voor vrouwen bijvoorbeeld een
‘zeugennummer’) werd besloten om, net als in 2006,
een wedstrijd over twee kilometer in een vier-zonder
uit te schrijven. De dames van Nereus wonnen het
vrouwenhoofdnummer, waarmee de Amsterdammers
een dubbelslag sloegen, want de mannen van Nereus’
Oude Vier pakten eveneens het Varsity-goud. Jeske
Staal-van den Brekel won met haar ploeg in 1986 de
allereerste Oude Damesvier op de Varsity voor Triton.
Ik vroeg haar naar haar eigen ervaringen en of een
vrouwenhoofdnummer een kans van slagen heeft.
Hoe heeft u de race destijds ervaren?
‘Dit was het eerste jaar ooit dat er een Oude Vier voor
dames was. We roeiden in een vier-met over twee
kilometer. De ploeg was echt voor die gelegenheid
samengesteld.
Laurien
Vermulst
en
Anneke
Eijckelenboom waren de echte toppers. Maaike van der
Lee (mijn jaarclub- en ploeggenoot) en ik vulden hen
goed aan. Annelies Rabou was onze stuur. We gingen
de race in met een instelling van ‘we zien wel wat er
gebeurt’. De race ging geweldig. Ik was uitgeselecteerd
voor de tweedejaars damesacht maar ik had die ochtend
al blik getrokken in de lichte dames skiff. Met twee
blikken voelde ik me de koningin van die dag.’
Hoe werd het hoofdnummer voor
vrouwen in die tijd gezien?
‘Natuurlijk was het lang niet zo prestigieus als de Oude
Vier bij de heren. Toen we over de finish kwamen,
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sprongen er wel mensen het water in. Ik zou niet meer
precies weten wie dat waren, in ieder geval mensen
van onze jaarclub. Het waren toen nog andere tijden.
Toen ik in na mijn studententijd op zoek ging naar een
opleidingsplek om longarts te worden, waren er nog
hoogleraren die je afwezen omdat je vrouw was. Op
Triton was de sfeer helemaal niet zo. Je ging als mannen
en vrouwen leuk met elkaar om en je was gewend aan
een beetje mannenpraat. Maar je moest als vrouw ook
niet alles zomaar over je heen laten komen.
In die tijd werd voor het eerst de categorie voor lichte
dames uitgeschreven. Wij deden niet zo moeilijk, maar
die mannelijke kamprechters wisten niet hoe ze moesten
omgaan met fanatieke dames die alles uittrokken om
maar te kunnen inwegen.
In eerste instantie was het idee van de KNSRB
om, net als bij de mannen, een wedstrijd over drie
kilometer in een vier-met te roeien. Nu is er toch
gekozen voor een vier-zonder over twee kilometer,
hetzelfde als in 2006. Hoe denkt u hierover?
Ik heb zelf de Varsity Commissie gedaan is ‘87-’88. Toen
was het vrouwenhoofdnummer er nog. Waarom het na
verloop van tijd weer uit de gratie is geraakt, weet ik niet.
Persoonlijk vind ik de dubbelvier het mooiste nummer
voor vrouwen. Uiteraard is zo’n keuze sterk afhankelijk
van wat er op het hoogste niveau wordt geroeid en ik
weet niet hoe dat op het moment is. Ik denk dat het goed
is dat er nu voor een vier-zonder is gekozen; ook een
prachtnummer voor dames. Het is veel sneller en wat
meer ‘ladylike’ dan een vier-met. Maar om de vier-met
een ‘zeugennummer’ te noemen vind ik wat ver gaan.’
Hoe zou de KNSRB de Oude Vier voor dames moeten
promoten?
‘De
corporale
verenigingen
moeten
worden
aangeschreven. Als je die weet te enthousiasmeren om
boten in te schrijven, dan volgen de andere verenigingen
vanzelf. Zo’n initiatief krijgt natuurlijk niet direct
evenveel aanzien als het Hoofdnummer voor de heren.
Zoiets moet groeien. En dan is een huldiging met
gouden blikken voor de dames ook best iets waarover je
zou kunnen discussiëren.’
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Het
Hoewel veel mensen het erover eens zijn dat vrouwen
net zo goed leiding kunnen geven als mannen, lijkt er op
Triton voor bepaalde bestuursfuncties wel degelijk een
voorkeur voor mannen te zijn. Hoewel Triton al sinds
1972 een gemengde vereniging is, zijn er in de afgelopen

jaren slechts drie vrouwelijke praesides geweest. Twee
van hen vroeg ik naar hun ervaringen en ideeën hierover.
Tot slot richtte ik me nog tot onze huidige praeses om
te achterhalen wat de oorzaak zou kunnen zijn van het
bestaan van dit glazen plafond.

ijke praeses
Marjoleine Marijt eerste vrouwel

‘Ik ben gevraagd om in 1995-1996 praeses te worden.
Natuurlijk kreeg het wel aandacht, omdat ik de eerste
vrouw was in deze functie. Veel leden vonden het juist
leuk, dus dat was eigenlijk heel positief. Bij de wisselAV had zich wel een tegenbestuur aangemeld van acht
mannen, maar dat was meer voor de grap. Voor mij
was het gewoon spannend, zoals het voor iedereen die
bestuur gaat doen spannend is. Je begint met z’n allen
tegelijk, bent onervaren en iedereen moet in zijn of haar
functie groeien.
Er waren wel momenten dat het een beetje een rol
speelde. Zo kwam er op de Dies een erelid op bezoek,
een man van tegen de 90. Toen iemand mij aan hem
voorstelde als de nieuwe praeses, was zijn eerste reactie:

‘O, praeses waarvan?’
Op een gegeven moment ben je echter ‘gewoon’ bestuur
en dan word je ook zo behandeld. Ik heb me er dus
eigenlijk nooit echt mee bezig gehouden. Zo zou het ook
moeten zijn. Eigenlijk vind ik het een non-onderwerp.
Wat wel heel raar is, is dat er in al die jaren na mij maar
twee vrouwelijke praesides zijn geweest. Daarmee laat
je een potentieel liggen, want er zijn ongeveer net zoveel
mannen als vrouwen lid. Uit onderzoek is bekend dat
mensen over het algemeen mensen selecteren die op
zichzelf lijken. Men kiest dus opvolgers waar ze zichzelf
in herkennen. Je moet dus zorgen voor meer diversiteit
bij de mensen die selecteren.’

praeses
Tjitske Tjalma derde vrouwelijke

‘Als je kijkt naar de samenstelling van de besturen op
Triton lijkt er wel sprake van seksisme te zijn. De praeses
is bijna altijd een man en de ab Actis is bijna altijd een
vrouw. Het idee heerst waarschijnlijk dat een man betere
leiderschapskwaliteiten heeft en een vrouw beter is in
de administratieve taken. Dit is het soort seksisme dat
je ook in het bedrijfsleven en de (inter)nationale politiek
terugziet: Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke
premier gehad en de Verenigde Staten nog steeds geen
vrouwelijke president. Ik denk niet dat mannen betere
leiderschapskwaliteiten hebben dan vrouwen. Ik denk
wel dat mannen en vrouwen op een andere manier
leiding geven en dat is misschien iets waar men aan moet
wennen.
Voorafgaand aan en tijdens mijn bestuursjaar heb ik
zeker veel reacties gehad op het feit dat ik een vrouw
ben, maar eigenlijk nooit negatieve. Wel reageerden
mensen soms verbaasd, maar dan met name omdat
ze zich realiseerden hoe raar het is dat er bijna nooit
vrouwelijke praesides zijn.

De reactie ‘dat je dat durft!’ heb ik ook een paar keer
gehoord. Ik denk dat ze dat tegen een mannelijke praeses
niet zouden zeggen. Natuurlijk heb ik af en toe weleens
het gevoel gehad dat ik getest werd, maar dat gebeurt
ongetwijfeld bij de meeste beginnende besturen wel.
Als ik aan het roeien en het verenigingsleven denk, waren
het vooral de wedstrijdroeiers en competitieroeiers die
een mening over elkaar hadden. Er werd dus vooral een
waardeoordeel geveld op basis de sectie waarin je roeit.
Je zou dit ‘sectiesisme’ kunnen noemen.
Van sectiesisme lijkt ook sprake te zijn bij bestuursfuncties.
Het is begrijpelijk dat de wedstrijdcommissaris een
wedstrijdroeier is en de competiecommissaris een
competitieroeier, maar voor de rest van de functies zou
het niet uit hoeven maken. Naar mijn weten is het niet
statutair vastgelegd dat de praeses een wedstrijdroeier
moet zijn, maar toch is die functie nog nooit door een
competitieroeier vervuld. Het bestuur zou in zijn
geheel een afspiegeling van de vereniging moeten zijn
met een mix van mannen en vrouwen en wedstrijd- en
competitieroeiers. ‘

Puck Kole h.t. praeses

‘Bij het kiezen van een nieuwe praeses wordt op Triton
geen rekening gehouden met geslacht, net zoals er bij
de Amerikaanse presidentsverkiezingen geen rekening
wordt gehouden met lengte. Toch zijn er tot nu toe
slechts drie vrouwelijke praesides geweest en won de
langste presidentskandidaat van de Verenigde Staten in
de afgelopen honderd jaar 19 van de 26 verkiezingen.
Het is erg lastig om de precieze oorzaak hiervan
te achterhalen, maar ik denk dat bij veel mentale
processen het onderbewustzijn een grote rol speelt. Onze
hersenen kennen nog altijd bepaalde automatismen die
evolutionair gezien cruciaal waren voor het voortbestaan
van onze soort. Deze automatismen zorgen ervoor dat
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(midden)
Bestuursfoto Marjoleine Marijt
eerste vrouwelijke CM
Derde van links: Marijn Zanen,

onze hersenen bepaalde voorkeuren of ingevingen in
ons bewustzijn plaatsen.
Begrijp me vooral niet verkeerd: ik denk absoluut niet
dat een mannelijke praeses het beter doet dan een
vrouwelijke praeses. Bij het kiezen van een nieuwe
praeses willen we de kwalitatief beste kandidaat en
kijken we naar eigenschappen die voor deze functie
nodig zijn. Gelukkig is de rest van roeiend Nederland het
hiermee eens en lijkt ook bij hen de onbewuste voorkeur
voor geslacht niet meer aan de orde. Dit is wel te zien
aan de huidige meerderheid van vrouwelijke praesides
binnen de KNSRB-verenigingen.’
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OP BEZOEK BIJ WILLEM

WESTER

MANN

Woensdagavond acht uur: de derde en laatste wedstrijd voor de
sparladder. Vol goede moed verschijnen jij en je ploeggenoten
op de loods, maar daar zien jullie tot je grote schrik: Je moet
roeien in de Westermann. Als sneeuw voor de zon verdwijnen
je ambities, dit logge krakende monster heb je immers nog
nooit als eerste over de finishlijn zien komen.
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DOOR MARTIJN SCHULTHEISS
EN LIESJE WANDERS

Nog zonder donkerblauwe das stapten iets meer dan
dertig jaar geleden de eerste competitieroeiers in precies
zo’n houten boot. In 1982 was Willem Westermann een
van hen. Dertien jaar lang roeide hij bij Triton en toen
hij wilde stoppen, deed hij dat onder de gevleugelde
uitspraak ‘tenzij ik nog een keer word uitgedaagd!’ In
zijn zeventiende jaar bij Triton had hij drie en een halve
Ringvaart op zijn naam staan. Zijn lidmaatschap heeft
hij nooit opgezegd. ‘Als fiscus moet je immers altijd de
verenigingskas blijven spekken.’
‘Geen nee kunnen zeggen is mijn slechtste eigenschap,
maar zorgt er ook voor dat ik alleen maar leuke dingen

doe.’ En daarom heeft hij ook nooit de tijd gevonden te
gaan wedstrijdroeien. ‘Wedstrijdroeiers zijn heel gaaf
en gek, maar het kan ook heel leuk zijn actief binnen
het comporoeien te zijn en actief binnen je vereniging.
Mijn ploeg en coaches waren te leuk om te gaan
wedstrijdroeien.’ ‘s Zomers leenden ze een wagentje
van Heuvelmann en toerden ze met een aantal C-vieren
door Nederland, de riemen fungeerden ‘s nachts als
tentstokken. ‘Jullie zijn nu zo kortzichtig; alleen van sluis
tot sluis trainen terwijl er zoveel meer water is om op te
roeien.’ Tegenwoordig heeft hij een zee-skiff op de Kaag
liggen, maar net zo indrukwekkend als bij de zeeroeiers
aan de Franse kust ziet het er volgens hem niet uit.

Zijn lidmaatschap heeft
hij nooit opgezegd. ‘Als
fiscus moet je immers altijd
de verenigingskas blijven
spekken.’
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‘In ‘86 maakten we met de Varsity Commissie een
start met serieuzere sponsoring. Computerbouwer
Olivetti schonk de Varsity een van de eerste
computers, met 20 MB harde schijf en bijbehorende
printer.’ Westermann was de enige die ermee
overweg kon en huurde een jaar later als fiscus van
Triton via een ingewikkelde constructie de computer
weer van de Varsity Commissie. Internet bestond nog
niet en brieven versturen met de post was duur. ‘Er
waren een paar fanatiekelingen aan wie we minder
betaalden dan aan de PTT en zetten zo een eigen
postsysteem voor Triton op.’
In de 34 jaar die hij rondloopt bij de U.S.R. heeft
hij weinig échte veranderingen gezien. ‘Natuurlijk
veranderen er wel dingen, maar er is een constante
factor. Je hebt studenten, enthousiasme, sommige
dingen lukken en sommige ook niet en andere zijn
ranzig. Dan heb je een leuke vereniging. We fietsten
toen op dezelfde manier naar de loods en deden
dezelfde dingen. Al mocht je toen nog wel over de
Verlengde Hoogravenseweg. Een meerjarenplan is
eigenlijk ook niets nieuws. Je zou een beleid van de
jaren ‘80 naast dat van nu kunnen leggen, volgens mij
is het dan niet heel anders. Al is er wel meer naast het
roeien gekomen. Vroeger was je leven meer in de stad
en nu is Triton meer een totale vereniging.’
Westermann heeft acht en een half jaar rechten
gestudeerd, maar is uiteindelijk doorgegaan met
hetgeen hij in zijn studententijd ook al deed: het
organiseren van evenementen.
‘Dat is een hele leuke manier om je vereniging te
leren kennen, door op de achtergrond te zorgen dat
iedereen een leuke dag heeft.’ Tegenwoordig loopt hij
niet meer elke dag op de loods rond. Wel is hij nog
drie tot zes keer per maand bij het U.S.C. te vinden.
Voor ons eigen lustrum heeft hij alle vergunningen
geregeld. ‘Het is belangrijk om niet als ‘ouwe lul’
de leuke dingen af te pakken van studenten, je moet
alleen helpen als dat nodig is. Als oude leden kunnen
we een beetje rust faciliteren, zoals ouders dat ook
doen voor hun studerende kinderen.’
Hij kan geen nee zeggen, maar ook slecht dingen
weggooien. In de zitkamer staan drie boten, de
kroonluchter is gemaakt van Varsityglazen en op
zolder ligt het Tritonarchief vanaf 1980 in een kast
naast tientallen oude posters. En als verenigingen
hun overnaedsche boten weg willen gooien, neemt
hij die graag over. Zijn Nederlandse vereniging tot
behoud van oud roeiend hout knapt de boten op en
bewaart ze in een loods in Woerden. Op de vraag wie
later dit stokje van hem moet overnemen, antwoordt
hij nuchter: ‘Over dertig jaar is misschien wel alles
weggegooid. Wie dan leeft, wie dan zorgt.’
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‘Mensen moeten niet denken,
dat is een rare ouwe gek die
allemaal dingen verzamelt en
doodgaat in z’n eigen spullen.’
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Laten we onszelf eens wat
minder druk opleggen

DOOR SEAN WILLEMSE

Gpost

Attentie: nieuwe commissies!
ab Actis der U.S.R. “Triton”
aan mij

21:28 (2 minuten geleden)

Een column van Roos Post over de
prestatiemaatschappij, die volgens
haar ook op Triton bestaat.

Waarde leden,
Graag willen we u bedanken voor de massale opkomst bij ‘de Week
van het Meerjarenplan’. Samen hebben we nagedacht over de missies
en doelen van de vereniging, en de uitvoering daarvan. Wegens groot
succes van dit evenement, is er besloten om het format toe te passen
op verschillende andere thema’s. Houd u uw elektronische post in de
gaten voor meer informatie over komende evenementen, zoals ‘de ITdriedaagse’, ‘de namiddag van het Materieel’, en de terugblikkende ‘De
jaarlijkse morgen over gisteren’.

DOOR ROOS POST

Daarnaast is er bij ‘de Week van het Meerjarenplan’ de wens ontstaan
tot het instellen van verscheidene nieuwe commissies:
BlanCo
Waar het ledenaantal elk jaar gestaag toeneemt, neemt het aantal
neutrale stemmers op de ALV ook toe. De BlanCo wordt opgericht
als onuitgesproken commissie voor deze groep donkerblauwe leden.
Er wordt in opzet elke eerste maandag van de maand vergaderd van
20:00 tot in de oneindigheid.
SpeCie
Hoewel er voldoende hechtheid is binnen ploegen en commissies,
laat de band tussen ploegen en commissies vaak te wensen over. De
SpeCie heeft als doel het cement van de vereniging en het blok aan het
been van Triton te zijn. Solliciteer nu voor een functie als Commissaris
Commissarii!
Kulcie
Uit de jaarlijkse enquête is gebleken dat weinig mensen deze
serieus nemen. Wilt u het voortouw nemen in het ridiculiseren van de
vereniging? Zet wat loze kreten op papier en kwabbel gork van je hela
hela hopsasa perenjam.
Lijkt het je zelf leuk om onderdeel te zijn van een van de volgende
commissies? Mail dan je gewenste functie met een korte motivatie
naar abactis@usrtriton.nl.
Met donkerblauwe groet,
ab Actis der U.S.R. “Triton”
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Soms verbaast het me hoe erg onze generatie gericht is op prestaties. Ik schrik er
wel eens van als ik mijn leeftijdsgenoten hoor praten over een goed cv. Natuurlijk,
begrijp me niet verkeerd: ook ik vind het belangrijk om dingen te doen die ‘goed
staan op je cv’. Maar toch heb ik het idee dat ‘wij’ – onze generatie – te veel
bezig is met het vinden van goede stages, uitdagende bijbaantjes of interessant
vrijwilligerswerk. We gaan daar zo erg in op, dat ik me afvraag of mensen nog
wel weten wat ze echt leuk vinden. Op het moment dat ik mensen enthousiast
vertel over de almanakcommissie die ik in 2014 heb gedaan, dan krijg ik vrijwel
meteen de reactie: ‘Oh, dat staat goed op je cv!’ Natuurlijk, niets is minder waar,
maar mijn keuze voor de almanakcommissie kwam eigenlijk vooral voort uit mijn
passie voor schrijven. Laatst had ik toevallig het omgekeerde. Ik vertelde iemand
dat ik begonnen was met het geven van Nederlands les. Blijkbaar verhulde ik mijn
enthousiasme niet, want diegene keek mij aan en zei – enerzijds vol bewondering
en anderzijds vol verbazing: ‘Volgens mij doe jij dit helemáál niet voor je cv!’
Kijk naar mensen die op hoog niveau sporten: zij doen dit toch voornamelijk
omdat zij een enorme passie hebben voor de sport die ze beoefenen? Zij hebben
een enorme gedrevenheid om zichzelf alsmaar te verbeteren en te presteren. Toch
zegt mijn gevoel dat dit vooral om persoonlijke prestaties gaat, een soort uitdaging
voor jezelf. En niet een prestatie omdat de maatschappij of je omgeving je vertelt
dat je dingen moet bereiken in het leven. Soms ben ik bang dat we gaan bezwijken
onder deze enorme prestatiedruk. Ik zou willen dat wij meer dingen doen omdat
we er een passie voor hebben, of omdat we het ontzettend leuk vinden. Of omdat
we er zelf heel gelukkig van worden. En een klein beetje afstappen van het idee dat
we heel veel moeten bereiken in ons leven. Amen.
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“Sanne schijnt het
opmerkelijke talent te
hebben om saai te zijn,
maar toch de hele tijd aan
het woord te zijn.”

Boris was op de NOOC, en wat er gebeurde zal je verbazen
Attentie: alle gelijkenissen met bestaande personen, conversaties,
functies of anekdotes berusten louter op toeval.

II
Dennis wil 22 euro. Ik geef hem twintig. Ik druk hem het
biljet in de handen, en haast me langs de dikke bewaker
bij de poort. Dennis probeert me te achtervolgen, maar
wordt tegengehouden omdat hij geen parkeerticket
heeft. ‘En ga weg met die achterlijke tuktuk!’, hoor ik
achter me, terwijl ik het park inloop.
DOOR THOM EGBERTS,
SEAN WILLEMSE EN ONNO FEITH

*
Beste lezer: weet u nog uw eerste keer? Nee, niet die
eerste keer. Dat toernooi. Roeiweekend. NOOC-opening.
Vidar. De laan après-ski bungabungalows. Of niet? Was
je geen lid, sheriff? Of heb je het meest legendarisch

compoweekend gewoonweg gemist? Omdat je ging
hockeyen en je simpelweg niet beter wist? Het zij u
vergeven. Ik verwachtte er zelf ook niet al te veel van.

Ik vervolg mijn reis langs de diverse hutten, op zoek naar
het meest exclusieve – dat wil zeggen ‘vrijstaande’, dat
wil zeggen belachelijk vergelegen – huisje. We waren
net op tijd met boeken, of eigenlijk: we waren net te laat
met boeken, waardoor we op de koop toe een dagelijkse
marathon krijgen voorgeschoteld. Alle huisjes hebben
dierennamen op de voorgevel. Onderweg zie ik dat
het bestuur een bierspelletje speelt in huize ‘Dakhaas’3.
Toeval of niet? Eindelijk. Ik kan de letters van de naam
langzaam ontwaren.
Dit weekend vertoef ik in huize ‘Spinvis’. Vol goede
moed doe ik de deur open.
‘Gasteeee!’. ‘Gozeeeeeeeer!!’. ‘Boris! Mooi dat je er bent

lul. Drop die tas, neem plaats en hou je bek, we zijn aan
het Treinbakkenperen4. De uitleg heb je kunnen lezen in
het vorige Tritonblad, maar voor de zekerheid leg ik het
nog één keer uit, het is echt heel simpel.’
‘We zijn met zes gasten, dus er zijn drie stations. Laurens
is voor nu het rode sein, maar wacht maar tot ‘ie groen
wordt. Wie wil de hoofdconducteur zijn? Boris, jij hebt er
wel een hoofd voor’. Haas zet me een conducteurspet op.
Hoe hij daaraan gekomen is weet ik ook niet, ik besluit
dat – gezien het feit dat ik hem al op mijn hoofd heb – ik
niet verder zal vragen naar de afkomst of de vlekken die
hij reeds bezit. Haas blaast op z’n fluit: ‘Jaaaaaaaa’, roeptie, geen idee waarom. Ik heb blijkbaar verloren. Ik drink
onder druk van mijn ‘vrienden’ een soort kartonnen
verpakking leeg, en voordat ik de kans krijg om iets te
zeggen, gaat Haas verder. ‘Nou, fantastisch pik, jij bent
er nog niet helemaal bij, maar goed, zelf weten. Okee: wie
vertegenwoordigt vandaag Prorail – ik weet dat ze gaan
fuseren, maar laten we even de oude regels aanhouden,
anders wordt het één grote tyfusbende’.

I
Klasse. De eerste keer op toernooi, of wedstrijdweekend,
weet ik veel hoe dat heet. Onze coaches hadden nog zo
gezegd: Kom op tijd! Maar zij hadden ook kunnen weten
dat ik te laat zou komen, al was het de eerste keer dat
we gingen. Goed, ik ben dus te laat. Eerst moet ik naar ’s
Hertogenbosch, bij ons thuis gewoon ‘Den Bosch’, vanaf
daar de Sprinter naar Tilburg. Ik besluit bij Smulders een
friet-zonder te halen. Ik moet altijd al uitleggen waarom
ik zonder neem, dus dat ga ik niet hier nogmaals doen.
De trein die ik moet hebben staat ruim voor vertrektijd
op het perron, dus ik kan een plaats gaan veroveren.
In de verte zie ik een vage bekende met grote rugzak.
Kut – Sanne. Als er één meisje is dat ik nu niet tegen wil
komen... Ik heb haar nooit van dichtbij meegemaakt,
maar de verhalen die ik over haar hoor, zeggen genoeg.
Als een Haas sprint ik de trein in. Onderweg grijp ik
een Metro van de grond, waarna ik me in het hoekje
van treinstel 97851 vouw: de friet op het uitklaptafeltje
voor me en de krant breed voor mijn gezicht gevouwen,
opdat niemand mij zal zien. In combinatie met de geur
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moet dit toch voldoende afstotende werking bieden. Zul
je zien dat ze toch net hier gaat instappen. Sanne schijnt
het opmerkelijke talent te hebben om saai te zijn, maar
toch de hele tijd aan het woord te zijn. Een dodelijke
combinatie. Tel bij de gedachte aan Sanne de traditioneel
slappe friet en de in vijf minuten uitgelezen Metro op
en je kan je een voorstelling maken. Toch gaat de reis
verbazingwekkend snel voorbij.
Maar dan begint de ellende. “De mens lijdt het meest om
het lijden dat men vreest” zei mijn moeder altijd. God
hebbe haar ziel, en wel zo snel mogelijk. Sanne ontlopen
op de anderhalve stoeptegel die men ‘Station Tilburg’
noemt, wordt nu wel een hele moeilijke opgave. Ik durf
niet over mijn krant heen te kijken en besluit het verlaten
van de trein zo lang mogelijk uit te stellen. Een taxi, dat
is wellicht de beste optie. Dennis van TCTn2 is bereid te
komen voor een keurige twintig piek. Deal. Wanneer
ik zeker weet dat de coupé leeg is, verlaat ik de trein
eveneens.

III
En dat wordt het. Maar nu het bier op is, is de vraag:
wat nu?
‘Gast, sowieso, niet naar dat klotefeest! Allemaal zieke
knorren daarzo. Wij zijn toch verdomme de edelste,
waarom zouden we dan daar naartoe gaan? Er lopen toch
alleen maar zeugen rond,’ beargumenteert Bernard met
een dubbele tong. Haas kijkt hem vragend aan, terwijl hij
een klodder speeksel van zijn bril wegveegt. ‘Kut is kut,
zegt de boer, en hij neukt het varken’, antwoordt hij wijs.
Ik denk dat die niet op een tegeltje bij zijn oma op de wc
staat. ‘Nee, ouwe, als ik zin had in een varken, was ik
wel even bij je moeder langsgegaan’, brengt Bernard in,
met het gebaar van het inbrengen van iets anders, ergens
anders.
Er valt een stilte in het huisje.
We gaan naar het feest - alsnog. ‘Gewoon een paar uurtjes,
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en dan gaan we weer terug’, zei Laurens, de eeuwige
mediator. ‘Het is nog vroeg.’ We gaan op pad, maar we
zijn op een gegeven moment zo lang onderweg dat zelfs
Bernard weer nuchter begint te worden. In de struiken
naast de weg liggen twee gesneuvelde Nereïden.

mogelijke soorten drank, en voor ik ze gedag heb kunnen
zeggen, word ik op de grond gewerkt en gewaterboard
met een mengeling van kahlua en amaretto. Alsof
waterboarden op zichzelf al niet vervelend genoeg is. Ik
word weer omhoog gehesen en krijg een bemoedigende
schouderklop van Jos. ‘Lekker ouwe! Kom je mee naar het
feest?’ De dronken roes van het Treinbakkenperen is na
een vertraging van dertig minuten weer teruggekomen.
Ik zeg maar ja, en steunend op Erik schuifel ik de laatste
honderd meter richting Vidar.

Onderweg kom ik Erik en Jos tegen, van mijn
afroeiploegje. Ze namen het roeien allebei minder serieus
dan ze van tevoren hadden gedacht, maar ze maken er de
sport van om met Heeren 19, hun ploeg, zoveel mogelijk
feestjes te pakken. Ze hebben een emmer mee met alle

V
Wat ze twee jaar na hun competitieroei-jaar nog op de
NOOC-opening doen, is me een raadsel. Ze hebben een
aantal vrienden meegenomen. Wie het precies zijn, weet
ik niet. Ik heb het idee dat vrijwel niemand hier ze kent.
Misschien kennen ze zichzelf ook niet, maar ze zijn wel
gewoon gezellig gekomen. Ze zijn inmiddels begonnen
met een drankspelletje. Ik probeer wat op te vangen over
de regels. ‘Jongens, U-OV-biertray is een heel simpel
spel. Heeft iedereen een kaartje gekocht?’ Ik haak af.
Waarom kan je niet gewoon een kaartspelletje doen?

Het lijkt de lijfspreuk van de dag te worden: ‘Net niet’.
Dat wordt er eens te meer ingehamerd, terwijl Bernard
met een oude vork een paar euroshopperhamburgers
in een pan omdraait. ‘Gast, verschoning, AH basis!
Eurowinkelaar bestaat al een jaar niet meer, ofzo’,
snauwt hij me toe. Zei ik dat hardop? Ik merk dat het
slaaptekort me geen windeieren legt. Of juist wel. Ik heb
dat spreekwoord nooit helemaal begrepen. Ik kijk om me
heen. Het huisje is al aardig vol. Volgens Haas was een
goed idee om ook zijn coaches van het jaar ervoor uit te
nodigen, maar alleen Simone5 en Yasemin zijn gekomen.

IV
Van het feest zelf heb ik niet bijster veel meegekregen.
Van de terugtocht misschien nog wel minder. Gerda,
die ondanks alles weer meegekomen is, kan het me ook
niet uitleggen. Ik heb betere ochtenden meegemaakt.
Ik strompel door het huis, maar iedereen is weg. 145
berichten in dertien chats. Dat belooft niet veel goeds.
De eerste is van Haas; ‘Gast, ik weet niet wat je uitspookt
met Greet, maar jullie moeten over 45 minuten oproeien.’
45 minuten, waar zeikt die jongen toch over. Ik besef
later pas dat het bericht een uur geleden verstuurd is.
Verslapen.
Ik ga douchen, en ondanks dat ik amper baardgroei heb,
scheer ik me twee keer. Ik trek voor de show nog maar
even een ouwe hockeythermo aan en pak een appel en
de vouwfiets van Bernard.
Met geveinsde haast kom ik aan bij het water. Er staat
iemand van de CC te wachten met een clipboard.
‘Ha, Boris, wat goed dat je er eindelijk bent. Fijn dat je
genoten hebt van het feest. Heb je goed geslapen?’ Ik doe
mijn mond open om te antwoorden, en merk dan pas dat
het sarcastisch bedoeld is. ‘Maar goed, je ploeg staat bij
het water. Je kan nog net meedoen aan de tweede heat.’
Tweede heat? Kut.
‘En uitzetten, gelijk, na, NU’ schreeuwt Karlijn, onze
gelegenheidsstuur. Haas en Laurens hebben de blaastest
allebei niet gehaald, en krijgen een stuurklem. De helft
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van de boot duwt echter al weg na het woord uitzetten,
waardoor we tegen een zalmroze boot aanbotsen. ‘Heee,
gøzer, pas nøu gewøøn even øp mæn, we zijn niet øll
risk verzækørd!’. Ik herken de wit-zalmroze tenues van
Fjørd4. Ik vraag aan Bernard of er ook buitenlandse
verenigingen mee mochten doen. Hij antwoordt dat ze
uit Deventer komen. Dat verklaart het accent.
Tijdens het oproeien word ik bijgepraat over de vorige
heat. Helaas hebben ze net niet de A-finale gehaald van
de Q-poule. Ik speel even met de gedachte dat het door
mijn afwezigheid komt, maar daar word ik tijdens het
roeien snel vanaf geholpen. ‘We hebben geluk dat we niet
in poule P zijn ingedeeld, die hadden hun voorwedstrijd
al om 04:35. Dus denk daar maar aan, als je je even brak
voelt. Het fijne is dat we nu ook weten waar de start is’,
piept Karlijn. Ik ben al lang blij dat we in de goede baan
blijven. De kamprechters komen langs in een gietijzeren
bak met buitenboordmotor. ‘Ja, jongens, begin maar met
bouwen, jullie zijn al begonnen!’
Een luttele vier minuten later glijden we de finish over.
Als we een half uur later eindelijk aan kunnen leggen, is
Haas overstuur. ‘Jongens, jullie hebben bijna de snelste
tijd van de dag! Als jullie in de A-finale waren gestart,
hadden jullie met afstand getaart!’ Zoals alles van
vandaag, was het weer net niet.

“Hij antwoordt dat ze uit
Deventer komen. Dat
verklaart het accent.”

VI
Kom gasten, we gaan naar het feestje.’ Haas heeft er
zin in, maar ik ben al behoorlijk misselijk geworden,
en besluit een CVO’tje mee te nemen, een colaatje voor
onderweg. Het is een aardig eind lopen, maar de muziek
klinkt al zo hard dat het lijkt alsof we al binnen staan. Het
voordeel van de wandeling, die ongeveer een kwartier
duurt, is dat ik de fles cola op heb als we aankomen. Ik
ben weer tamelijk nuchter, maar niet zo nuchter dat ik
uit mijn hoofd m’n pincode weet.
De muziek is veel minder monotoon dan die tijdens de
wandeling leek, wat vaker zo is, omdat je dan alleen
maar de lage bastonen hoort, en de bomen alle klanken
boven een bepaalde frequentie filteren, waardoor het
allemaal hetzelfde lijkt.
Voor de paal heeft zich al een behoorlijk lange rij
gevormd. De slip-uit-de-paal-haal-training had ik helaas
aan me voorbij moeten laten gaan.
Na één blik op het strijdgewoel weet ik dat niemand
magnesium gebruikt, want elke gast die wordt
gelanceerd, glibbert direct als een vallende ster naar
beneden.
Ik vraag iemand van Aegir naar hun strijdplan. ‘Ja kijk,
wij als Grunningers zijn natuurlijk hemaal van ’t hoge
Noordn afgereisd om hier die string uit die paal te
haaln. We koomn hier voor niks ànders, want het roein
lukt voor geen ene meter dit jaar. Dus moetn we onszèlf
andere doeln steln.’ Hij knikte naar een klein jochie naast
‘m. ‘Tis natuulk wel heel suur dat als je die slip dan bijna
te pakn hebt, je weer net zo hard naar beneedn kankert.’
Ik zie dat een roodharig jochie van Skadi geen pogingen
neemt om in de paal te klimmen. Ik vraag hem waarom.
‘Daar kan ik helaas niet zoveel over zeggen. Dat zijn de
keuzes van de praeses, en die heb ik te respecteren.’
Ik schrik van een luide stem die ineens uit de speakers
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knalt. ‘Ja ja ja, en het zijn de Watergeuzen die hier een
blok zetten waardoor geen van de andere verenigingen
meer bij de paal kan komen. De kans dat de Geuzen hier
weer met de string ervandoor gaan is nu toch erg groot.
Pakken de Watergeuzen hier voor het derde jaar op rij
het eremetaal, of moet ik zeggen erekatoen, of zijn er
meer kapers op de kust? Ze waren in de zestiende eeuw
al oppermachtig, maar dit staaltje machtsvertoon hebben
we toch sinds de genocide die dictator-praeses Castrow
pleegde bij zijn vereniging Theta6 niet meer gezien. Het
is ongelo…’
En opeens zie ik haar. Het meisje uit het krachthonk, op
wie mijn oog viel tijdens mijn eerste ergometertraining.
Ik dub al weken over haar naam. Eerlijk gezegd had ik
gehoopt op een soort Eureka-moment, dat ik bij het zien
van haar prachtige gezicht ineens, pats, weer wist hoe ze
heette. Maar dat is niet zo. Ik heb geen idee. Maar ik moet
naar haar toe, nu meteen, ik moet haar naam weten.
Of…denk ik daarna. Wat nou als ik me in het strijdgewoel
meng? Als ik een paar Watergeuzen opzij beuk, en die
paal in klim? Als ik…als ik die slip pak?
Ze is al een paar minuten naar de paal aan het kijken,
lacht af en toe als er weer een potige boer uit Wageningen
naar beneden stuitert, stoot dan haar vriendinnen aan,
en lacht opnieuw.
Het afbreukrisico is enorm. Dat weet ik. Bij haar sta ik
nu op nul. Als het mis zou gaan, sta op min vier. Ik sluit
m’n ogen, en knoop m’n das los. Weer dat geluid uit de
speakers.
‘Oh oh oh, wat gebeurt hier? Het is een Tritonees, het
lijkt een eerstejaars te zijn, die hier zijn das om zijn
hoofd bindt en zijn jasje uittrekt. Wat een slimme actie
van deze Utrechter! De Watergeuzen zien zich hier toch
genoodzaakt hun plannen te wijzigen want op deze
behendige speler gaan ze geen grip krijgen, dat zeg
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“Na één blik op het strijdgewoel weet ik dat
niemand magnesium gebruikt, want elke gast
die wordt gelanceerd, glibbert direct als een
vallende ster naar beneden.”

gesmeten met bier, maar niks raakt hem. Hij is over de
helft! Hij is over de helft! De Watergeuzen proberen
de doorgang naar de paal te beletten, maar voeren een
achterhoedegevecht! Domme, domme Geuzen, het
gebeurt boven jullie, in de paal! En Triton gaat hem
pakken! Triton gaat hem pakken! En hij weet het! Hij
weet het! Het erekatoen, niemand had het verwacht, is
voor Triton. Eeuwige roem voor hem! Wat gaat deze
jongen een glansrijke carrière op de U.S.R. tegemoet. En
wat wordt dit een onvergetelijke avond.’

ik je! Triton, de edelste, en ook de dapperste!. En de
Watergeuzen staan perplex! De muur is gebroken, de
Tritonees is erdoor! En nu ligt de weg voor hem open om
de paal te bereiken, en dat lukt hem! De paal is bereikt,
terwijl niemand toch meer een cent gaf voor Triton! Er
hebben zelfs al enkele Tritonezen gedesillusioneerd de
nachttrein naar het Sticht genomen, want dit leek nergens
meer op. Andere Tritonezen zijn afgedropen naar hun
bungalow, om nog maar een spelletje Treinbakkenperen7
te spelen. Helaas voor hen! Want wat gebeurt hier? De
Tritonees is halverwege, halverwege de paal, er wordt

1.

Treinstel 9785: De rijtuigen van dit type worden sinds 1980 door de NS gebruikt. Het treinstel van dit nummer
heeft ritten gemaakt op het traject Utrecht Centraal - Veenendaal de Klomp, alvorens in 2013 ingezet te worden
richting Den Bosch. De aanvankelijke ritten zijn met jubelende recensies ontvangen (NRC ***** ‘Vooruitstrevend
in zijn klasse’, Parool **** ‘Net iets minder dan in Amsterdam’), maar latere kritieken beschuldigden het rijtuig van
het herhalen van zijn eerdere repertoire.

2.

TCTn: Taxi Centrale Tilburg-noord. Dennis (achternaam onbekend) trouwde in 1996 met Debbie in gemeenschap
van goederen. Na een gefaalde carrière als watersommelier startten zij samen in 1997 Taxi Centrale Tilburg. Bij de
echtscheiding in 1998 werd naast het huwelijk ook het bedrijf opgedeeld. Dennis schafte een nieuw wiel aan, en
rijdt sindsdien op een motor met buddy door Tilburg-noord.

3.

Dakhaas: Dakhaas, balkhaas of dakkonijn is een ander woord voor een huiskat.

4.

Treinbakkenperen: symbolisch drankspel. De trein staat voor lang, bakken voor bier en peren voor drinken.
De exacte invulling wordt overgelaten aan de spelers, mits deze zijn ingecheckt buiten de spits met een
dalurenabonnement, minstens vijf haltes meereizen of wisten dat de NS inmiddels op windenergie rijdt. Het spel
kan niet gespeeld worden bij vorst of bladeren op de tafel.

5.

Simone: De naam van de nieuwslezeres van de sketch ‘De Weerman’ uit het sketchprogramma ‘Neonletters’’. Hij
opent elke sketch met ‘Dankjewel, Simone’, gevolgd door een vraag.

6.

Theta: De Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta is sinds haar oprichting op 8 oktober 1975 uitgegroeid
tot de grootste, actiefste en succesvolste studentensportvereniging van de Technische Universiteit Eindhoven. De
roeiaccommodatie met sociëteit bevindt zich op de Kanaaldijk Zuid 50 gelegen aan het Eindhovensch Kanaal. Bij
Thêta kunnen studenten van de TU/e en Fontys Hogescholen op alle niveaus de roeisport bedrijven; van één keer
per week ontspannen tot internationaal topniveau.

7.

Treinbakkenperen: Zie referentie 4, treinbakkenperen.

VII
Ik word wakker zoals gister – net zo brak, net zoveel
hoofdpijn. Ik heb het vaak als ik gedronken heb: ik word
wakker, voel me prima – of in elk geval: niet slecht – en
pas wanneer ik me realiseer waar ik ben, wat ik gedaan
heb, hoeveel ik gezopen heb, overvalt een golf van
misselijkheid me, en voelt mijn tong als schapenleer.

Ik wil ‘Hoi’ zeggen, maar bedenk dat dat waarschijnlijk
niet haar naam is.
‘Hey, held’, zegt ze - een dromerige glimlach speelt om
haar lippen.
‘Goedemorgen’, zeg ik met een stem van een oude vrouw
die elke dag een pakje halfzware Van Nelle rookt.

Het is dus wachten op dat moment, want ik voel dat ik
gister minstens dertig bier achterover gevouwen heb.
Maar dan kijk ik wat ik in mijn hand heb geklemd - niet
één, maar twee vrouwenslippen.
En daarna kijk ik wie er naast me ligt - het meisje uit
het krachthonk. Van wie ik - godverdomme - haar naam
weer vergeten ben.

Ik haal diep adem door m’n neus, en krijg de neiging een
sigaret te roken en al mijn vrienden te whatsappen. Dat
kan maar een ding betekenen.

“

‘Je bent mijn naam vergeten he, dat zei je gister ook al.’
‘Klopt, ik ben, eehrm, was te bezopen.’
‘Geeft niks’, zegt het meisje. ‘Ik ben Sanne. Aangenaam.’

“Ik haal diep adem door m’n neus, en krijg
de neiging een sigaret te roken en al mijn
vrienden te whatsappen.”
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Verbouwen
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.

DOOR LISA ROT
EN MICHIEL LIPPUS

Maar ook de haard ontbreekt nog op deze foto. De
Honorair Commissarii vonden dat een haard niet kon
missen op een sociëteit. Zij boden de haard aan, waarvoor
een molensteen naar boven moest worden getild en een
rookkanaal aangelegd, het Molensteenmos verwijst hier
nog naar. Op 23 juni 1995 was de eerste haardborrel op
‘De Punt’ een feit.
De fundering voor het krachthonk en de binnenbak
zijn al in ’95 aangelegd, maar er waren bij de bouw

“de Punt”
We barsten uit onze voegen. De Driewerf, in 1978
gebouwd voor 1000 roeiers, huisvest momenteel
meer dan 2500 roeiers. Er wordt druk gesproken over
verbouwingsplannen en dat is niet voor het eerst. De
zaal oogt ‘altijd zo geweest’, maar ook voor ‘De Punt’
geldt dat dit gezegde zeer betrekkelijk is.
Triton verhuisde in 1978 van Park Oog in Al naar
Verlengde Hoogravenseweg 13. Op deze foto, genomen
vanuit de lucht, is de loods te zien in de zomer van ‘78.

nog niet voldoende middelen beschikbaar om beide
ruimtes tegelijk met de rest van het gebouw op te
kunnen leveren. De ergometers en diverse primitieve
apparaten voor krachttraining stonden jarenlang in
de lege betonnen bak, achter in de loods. In 2001 werd
het krachthonk gebouwd en in gebruik genomen. De
bouw van de binnenbak liet langer op zich wachten.
Naarmate de tijd verstreek, moest het plan voor een
binnenbak steeds meer concurreren met het idee om
hier extra opslagruimte voor boten te realiseren. AV’s
in de jaren ‘00 waren niet compleet zonder het “puntje
binnenbak”. Stond het niet op de agenda, dan was het
gefundenes Fressen voor de rondvraag. Toen de knoop
was doorgehakt, was het vooral aan de kluscapaciteiten
van oud-materiaalcommissaris (en na dit project Lid
van Verdienste) Stevin-Jan van Duijn te danken dat de
binnenbak 13 mei 2008 feestelijk kon worden geopend.

De oplettende kijker merkt het direct op: er ontbreekt
een deel. Triton heeft 17 jaar lang loods en zaal met Orca
gedeeld, tot in 1995 een nieuwe aanbouw geopend werd.
Op Bevrijdingsdag nog wel. De naam ‘De Punt’ verwijst
naar de splitsing van het Merwedekanaal, vlak bij de
loods. Voor roeiers uit het Oog in Al tijdperk was dit het
verste punt van hun trainingen. Triton verhuisde naar
dit nieuwe deel van de loods; Orca en Viking bleven in
het oude gedeelte.

Loods in 1995
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Op deze foto is de zaal net opgeleverd, de vloer en het
buffet zijn door Bavaria bekostigd. De zaal is een stuk
minder donker dan we hem kennen. De ad Valvas zijn
later aangebracht en de roetaanslag van avondjes bij de
haard en het branden van vele donkerblauwe kaarsen
hebben inmiddels hun uitwerking gehad op de kleur van
het plafond.

Opening aanbouw, 1995
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Ieder bestuur koopt zelf een ‘bak’. Dit zijn afgekeurde auto’s die onbetrouwbaar zijn geworden of
economisch niet meer rendabel zijn voor commercieel gebruik. De meeste van deze wagens circuleren
al vele jaren binnen studentikoos Nederland. Het bekostigen van een dergelijke auto is enigszins
acceptabel doordat de aanschaf, reparaties en benzine door acht of negen personen gedeeld kunnen
worden. Zoals eerder in het Lustrumboek uit 2005 geschreven werd, is aan het ‘soort’ bak te zien
met wat voor bestuur je te maken hebt. “Het deftigst is een verlengde vierdeurs Cadilac Fleetwood
(‘fun’ bestuur) gevolgd door een verlengde vierdeurs Mercedes (no-nonsensebestuur). Zesdeurs
Cadilacs, Mercedessen of Chevrolets (ik-pas-op-de-winkel-bestuur) zijn iets minder chic, want vaak
oude taxi’s of volgauto’s.’

Kerstboom

Het past niet!
In een auto van dergelijk formaat rijden is een van
de vele genoegens die het bestuur van de U.S.R.
“Triton” kent, en met afstand het meest in het oog
springende. Zo’n bak is alleen niet altijd praktisch,
vaak zelfs verre van. Bijzonder leuk en bovendien
altijd zo geweest zijn de bezoekjes aan de McDrive.
Bestellingen worden opgesplitst: eerst mag de
chauffeur zijn bestelling plaatsen. Na een aantal
meters doorgereden te zijn mogen de passagiers
op de achterbank via het derde raampje bestellen.
Daarna komt het lastigste onderdeel: de bocht
nemen. Zie daar maar eens doorheen te komen met
zo’n gevaarte. Vele klachten zijn reeds bij McDonalds
binnengekomen, maar vooralsnog zonder effect.

De boom die eind december in de zaal verschijnt
wordt ook per bak opgehaald. Een verlengde auto met
daarbovenop een vastgebonden spar trekt altijd de
aandacht van medeweggebruikers.

Respons van de McDonalds
op de klacht van 116

Ploegauto
Overigens is het bezitten en besturen van een verenigingsmobiel
niet enkel voorbehouden aan besturen. Ook Damesch ‘90 had
een eigen auto. Volledig in Tritonstijl reden zij naar wedstrijden.
december 2014, bak met
kerstboom van 134

Tritonauto Damesch ‘90

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

Bak 132 op het vlot
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ROEIEN IN

CANADA

Een eerstejaars studente tijdens de ceremonie
waarbij de tams werden uitgereikt (Studio Q)

Studentes van de Physical
Education faculteit, 1963

Kingston / Queen’s rowing club

Veerle Schoon verbleef een paar maanden in
Kingston, Canada. En ze vroeg zich af: wordt
daar nog een beetje geroeid?

In het najaar van 2016 wisselde ik Utrecht in voor
Kingston, Canada, om een semester op Queen’s
University te gaan studeren. Ik miste Triton,
maar was ook benieuwd naar wat Canada me te
bieden had. Al snel kwam ik erachter dat er ook
geroeid werd in Kingston. Als onderdeel van de
Tritonbladredactie besloot ik verslag te doen van
hoe het roeien er aan toe gaat in een ander land, een
andere stad, aan de andere kant van de oceaan. Ik
sprak verschillende mensen: roeiers Jenna Adams,
Sacha Ruzzante en Michael Bryenton, maar ook John
Armitage, tot afgelopen jaar hoofdcoach en getuige
van de beginselen van de Kingston Rowing Club.
Een korte geschiedenis van roeien in Canada
Ten eerste: hoe begon het? Roeien als sport in Canada
is waarschijnlijk begonnen in de vroege negentiende
eeuw aan de oostkust. De eerste georganiseerde
wedstrijd vond plaats in 1811, in de haven van Halifax,
Novia Scotia, nog vrij ver verwijderd van Kingston.
Dit was zelfs nog voordat het land Canada als
autonome kolonie van Groot-Brittannië werd gesticht
in 1867. Net als in Nederland, werd de sport langzaam
geïntroduceerd vanuit Engeland. Er werd ook eerst
geroeid in boten zonder slidings; alleen de armen
en de rug werden gebruikt. Ongeveer halverwege
de negentiende eeuw werden in Canada de slidings
geïntroduceerd, hoewel in Newfoundland nog steeds
in de traditionele stijl wordt geroeid.
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Hoe Queen’s ontstond
Net als de roeisport is Queen’s University ouder dan
Canada zelf. In 1841 begon het in een klein houten huisje;
met twee professoren en dertien studenten was ‘Queen’s
College at Kingston’ opgericht. De oprichters keken
het systeem van besturen af van Schotse universiteiten,
Edinburgh en Glasgow bijvoorbeeld. Dit zie je nog
steeds terug in de traditie van de tam, een schots hoedje
met een pompom dat alle studenten in hun eerste jaar
door middel van een ceremonie wordt uitgereikt. Het
hoedje wordt gedragen bij officiële gelegenheden zoals
bijvoorbeeld homecoming, een jaarlijks terugkerend
feest dat het nieuwe collegejaar inluidt. Hierbij komen
ook alumni terug naar de universiteit om dat te vieren,
vandaar de naam van het evenement. Het is een soort
mos dat je als eerstejaars student het hoedje over je
oren draagt, en anders de pompom door ouderejaars
studenten mag worden afgeknipt. Queen’s University
heeft naar verluidt een van de oudste sportprogramma’s
in Canada. In 1860, ongeveer twintig jaar nadat de
universiteit was opgericht, haalde kolonel Angus
Cameron het bestuur van de universiteit over een kleine
gymzaal te laten bouwen. Pas later werden sportteams
opgericht, en was de sport georganiseerd door de
universiteit. Helaas hoorde het roeien daar nog lang
niet bij. Wel mochten vrouwen al vrij vroeg aan andere
sporten deelnemen. Het vrouwen ijshockey team speelt
al sinds 1894, ruim tachtig jaar voordat vrouwen werden
toegelaten bij Triton.

Roeien op Queen’s
In 1881 werd de Canadian Association of Amateur Oarsmen
opgericht. Een oprichting van de Kingston Rowing Club
volgde snel. Maar er was te weinig animo voor het roeien
in Kingston. De vereniging werd al snel opgeheven.
Het roeien voor studenten begon dan ook een flink
aantal jaar later. In 1975 ging een zoon van een van de
bestuursleden van de universiteit studeren. Hij schreef
zich echter in bij McGill, een rivaliserende universiteit in
Montreal, omdat daar een roeiteam was en bij Queen’s
niet. Ook had de roeisport meer aandacht gekregen
door de Olympische Spelen die door Canada werden
georganiseerd in Montreal. Zodoende werd geopperd
roeien een nieuw leven in te blazen op Queen’s.
Studenten waren enthousiast om te roeien, alumni om
te coachen, en zo was Kingston Rowing Club in 1977
opnieuw gesticht. Een van deze alumni, John Armitage,
bood zijn diensten aan als coach en bestuurslid en zet
zich tot op heden in om van de roeiers van Queen’s de
beste van het land te maken.
Roeien naar nationaal niveau tillen blijkt nog niet zo
gemakkelijk in een enorm land als Canada. De afstanden
zijn groot, en de weersomstandigheden verschillen per
gebied aanzienlijk. Zo is het in Kingston van halverwege
november tot april te koud om te roeien. In tegenstelling
tot Nederland is het seizoen voor studenten dus van eind
augustus tot begin november. De Canadian University
Rowing Championships vormen de afsluiting van het
seizoen.. Om op zo’n grote schaal kampioenschappen
te organiseren, moet je klein beginnen, legde John
me uit. Het begint met regionale kampioenschappen,

waar je als coach een gevoel krijgt van de snelheid
van je ploegen. Na regionale kampioenschappen zijn
er provinciale kampioenschappen, en daarna pas de
nationale kampioenschappen. Je hoeft voor geen van
deze wedstrijden te kwalificeren, iedereen mag zich
inschrijven. Het is aan de coaches om te bepalen of een
reis naar de andere kant van het land het waard is, of
roeiers überhaupt kans maken om te winnen. Met lege
handen thuiskomen is er voor de roeiers van Queen’s dan
ook niet vaak bij. In de 39 jaar dat John coacht behaalde
Queen’s dertien provinciale (Ontario University
Athletics) titels, een nationaal kampioenschap voor de
vrouwen, en zeven voor de mannen. Inmiddels is met
het doel om de beste van Noord-Amerika te worden
een nieuwe hoofdcoach aangesteld, Phil Marshal, een
ervaren coach die zelfs Canada’s Olympisch team heeft
gecoacht.
Ook in Canada wordt er dus aan de weg getimmerd
om van studenten topsporters te maken. Net als bij
Triton streven de Gaels ernaar om bij de beste van het
land te horen. Roeien is hiervoor de ultieme sport. De
roeiers hebben de keuze gemaakt er vol voor te gaan.
‘Roeien is hun sport’, zegt John dan ook. Sacha, een van
de aanvoerders, benadrukte ook het sociale aspect. Zijn
vrienden roeien, dus ze hebben niet het gevoel dat ze
iets missen van het reguliere studentenleven. In essentie
is het dus niet heel anders dan bij Triton: vrienden,
studie en sport worden ook bij Queen’s Rowing perfect
gecombineerd.
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DE WEEK
VAN HET
MEERJAREN
PLAN

DOOR ONNO FEITH

Begin januari vond de Week van het Meerjarenplan
plaats onder grote belangstelling van de leden. Ook
redacteur Onno Feith was erbij.

In 2012 presenteerde het toenmalige bestuur een
meerjarenplan. Aanleiding voor het plan was een
enquête onder leden, waaruit bleek dat 92% van de
ondervraagden destijds van mening was dat Triton haar
roeipotentieel niet volledig benutte. Daarnaast werd
er een gebrek aan eenheid ervaren. Het plan moest de
vereniging meer structuur en daarmee meer succes
bieden. Competitieploegen verruilde ploegennamen
als O’dol’ of ‘Coïtus Interruptus’ voor ploegnummers.

Eerstejaarsachten kregen een profcoach en een nieuwe
huisstijl deed zijn intrede. In het vorige Tritonblad vond
u al een evaluatie van de eerste drieënhalf jaar. Nu
kijken we naar de volgende stap: het maakproces van het
nieuwe plan. De tweede week van januari was het zover:
De week van het Meerjarenplan. Ik begaf me onder de
leden en sprak met Praeses Puck Kole, ab Actis Quirine
Roché en oude bekende – tevens honorair commissaris –
Paulien Schimmer.

GROTE BELANGSTELLING
De zaal zit al vol wanneer ik op ‘de Punt’ aankom. De
tafels staan in de hoek opgestapeld, en er is een soort
collegeopstelling gemaakt van stoelen en bierbanken.
Aan de raamkant van de zaal staat Puck naast een flipover, en stelt de thema’s vast die vanavond besproken
gaan worden. Het is woensdag – de derde dag – en
er zijn drie grote thema’s vastgesteld die besproken
zullen worden in kleinere groepen: wedstrijdroeien,
competitieroeien en verenigingsleven. De leden
verdelen zich over de groepen, die geleid worden door
gespreksleiders. Dat geeft mij de kans om Puck en
Quirine aan te schieten, want eigenlijk weet ik maar
weinig over de opzet. Waar komt het idee vandaan?
Puck: ‘Toen we als bestuur na gingen denken over de
opzet van een nieuw meerjarenplan bleek al snel dat
we behoefte hadden aan iemand die ervaring heeft met
het begeleiden van dit soort processen. Op aanraden
van de makers van het huidige meerjarenplan hebben
we vervolgens Paulien Schimmer benaderd, honorair
commissaris en tevens consultant op het gebied van
bedrijfsveranderingen. Ze was direct razend enthousiast.
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Samen met haar keken we naar het oude meerjarenplan
en de succesfactoren hierin. Daaruit bleek dat met name
het draagvlak vanuit de vereniging ervoor heeft gezorgd
dat de bedachte plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd
konden worden. Dergelijk draagvlak wilden we ook
creëren voor het toekomende plan. Maar hoe doe je dit? Je
moet daarvoor alle leden betrekken en ze zoveel mogelijk
meenemen in de inhoud van het nieuwe plan. Om een
lang proces met veel verschillende inspraakmomenten
en aandachtsverlies te voorkomen, kwam Paulien met
een goed idee: ‘de Week van het Meerjarenplan’.’

‘‘

“Het is heel bijzonder om te zien dat
er zoveel mensen nog steeds nauw
betrokken zijn bij de vereniging.”

In de maanden voorafgaand aan deze week zijn leden
aangespoord om hun stem te laten horen, en dit lijkt
goed gelukt. Quirine: ‘Voorafgaand aan de week hadden
we verwacht dat er per dag zo een vijftig á tachtig leden

per avond zouden langskomen.
Uiteindelijk waren er maandag
op het drukste moment honderd
aanwezigen.’ Ook vandaag is
het erg druk. Naast eerstejaars
en wedstrijdroeiers, biedt de
week echt iedereen kansen om
zijn of haar verhaal te delen; ook
olympiërs dragen hun steentje
bij. Niet alleen het Triton van nu
is betrokken, zo bleek toen oudlid Dirk Imkamp (Zwaar ‘78) de
zaal binnenkwam. Het doet het
bestuur goed, zegt Quirine: ‘Het
is heel bijzonder om te zien dat er
zoveel mensen nog steeds nauw
betrokken zijn bij de vereniging
waar ze lang geleden hun eerste
halen maakten.’

MISSIE & DOELEN
Missie die tijdens de week is bedacht: “Triton is een
ambitieuze studentenroeivereniging waar de roeisport voorop
staat en prestaties worden aangemoedigd. Er is een actief
verenigingsleven waar alle leden zichzelf kunnen ontplooien.”
En de doelen die deze missie ondersteunen zijn de volgende:
•
Doel roeisport: “Een zo groot mogelijk deel van de leden
roeit en/of coacht.”
•
Doel roeiprestaties: “We behoren tot de top van de
studentenroeiverenigingen van Nederland.”
•
Op wedstrijdniveau wordt structureel top-3 geroeid.
•
Op competitieniveau wordt structureel top-5 geroeid.
•
Doel verenigingsleven: “Een zo groot mogelijk deel van
de niet-roeiende en niet-coachende leden is actief in het
verenigingsleven.”

‘PETJE AF VOOR HET BESTUUR’
Ik loop langs de groepen, die zich verdeeld hebben over de
hele Driewerf. Een terugkerende discussie is in één groep
onderwerp van debat: ‘De cultuur is te vrijblijvend, we
moeten eerstejaars meer verplichten’ stelt iemand. ‘Denk
ook aan eigen initiatief, laat leden zichzelf aanbieden’.
Het zijn eeuwige thema’s in een oude vereniging, en
zeker niet uniek voor organisaties in het algemeen. Om
de discussies in goede banen te leiden, werd besloten
om gestructureerd te werken. De avonden beginnen
met een centrale opening, waarop discussies volgen in
kleinere groepen. Vervolgens komen de groepen weer
samen in de zaal, waar de gespreksleiders de conclusies
samenvatten voor de gehele groep. Een tweede ronde
volgt, waarbij de leden gevraagd worden om concrete
acties te bedenken bij de doelen die voortgekomen zijn
in het eerste blok. Tijdens deze tweede ronde kan ik
eindelijk Paulien (bestuur 2008-2009) spreken, want tot
dit moment is ze alleen maar aan het rennen.
‘Is dit al voor het stuk?’ vraagt ze, wanneer ik haar
tijdens de week bevraag over haar korte terugkeer op de
Punt. ‘Ik hoop dat het vooral namelijk een waarderend
stuk kan zijn. Echt petje af voor het bestuur. De manier
waarop zij zich openstellen voor ideeën en feedback is
echt lovenswaardig. Ik vind ze ongelofelijk professioneel,
en eigenlijk geldt dat voor de hele vereniging. In de
voorbereiding en nu tijdens de week zie ik zoveel
mensen die ontzettend betrokken zijn bij de vereniging,
van eerstejaars tot oud-bestuursleden: iedereen is er en
levert een bijdrage.’
Volgens Paulien is er veel veranderd en zit het wel
goed met de ontwikkeling van Triton: ‘Het feit dat het

buffet dicht is en dat niemand daarover klaagt zegt
wat mij betreft meer dan genoeg. Alles gaat echt heel
professioneel. Kijk bijvoorbeeld naar de gespreksleiders,
volgens mij zijn het deze week wel dertig verschillende
mensen, maar allemaal ontzettend serieus en goed met
hun taak bezig. Iedereen is hier omdat ze willen dat
Triton harder gaat roeien.’ Ik loop nog eens langs de
verschillende groepen, en de energie is voelbaar. Er
wordt gezond gediscussieerd: soms verhit, maar altijd
correct, en uiteraard hier en daar met een verdwaalde
opmerking ad hominem. Na de tweede ronde komt
de groep voor het laatst centraal samen. Puck bedankt
iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de
bijeenkomst af door de tap te openen, de borrel mag
uiteraard niet ontbreken. Tijd voor reflectie.
Quirine vertelt over de grootste uitdagingen: ‘Het proces
van evalueren van het huidige meerjarenplan kostte ons
veel tijd maar hebben wij als zeer nuttig ervaren. We zitten
daardoor goed in de stof en weten nu ook precies wat wij
graag anders willen aanpakken in het nieuwe plan. Zo
liepen wij er tegenaan dat bepaalde doelstellingen lastig
te meten zijn. Vandaar dat wij bij de ontwikkeling van de
definitieve doelen en bijbehorende acties erop hameren
dat het meetbaar moet worden gemaakt. Verder willen
we tussentijdse evaluatiemomenten inlassen. Op die
manier houd je het plan levend en kan je controleren of
het nog steeds goed aansluit bij waar de vereniging op
dat moment staat. Vijf jaar is een lange periode waarin
veel gebeurt, het is belangrijk dat het een dynamisch
plan wordt dat mee kan veranderen met de vereniging
indien nodig.”
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“

De kern
van Triton
is sterker
en groter
geworden.
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‘TRITON ADEMT NU ROEIEN’

‘‘

"

Een dynamisch plan moet het worden, maar in het
achterhoofd blijft het doel hetzelfde als voorheen:
harder roeien. Het is de laatste jaren het centrale thema,
van alles wat er zich afspeelt op Triton. Maar dat is
weleens minder geweest, zegt Paulien. ‘Triton ademt
nu echt roeien, ik denk wel meer dan in mijn tijd. Het
niveau waarop de vereniging zich bevindt, verbaast
me misschien wel, en doet echt niet onder voor menig
professionele organisatie. Het lijkt erop dat de kern van
de vereniging sterker en groter is geworden.’

“Een honorair commissaris, een
Olympisch kampioen en een nèt
iets te gewichtige competitieroeier
drinken samen een biertje of cola.
Hun dagbesteding is zo verschillend
maar toch staan ze hier samen.”

De kern lijkt inderdaad groot. Kijkend de zaal in
ontstaat een dubbel beeld. Aan de ene kant het beeld
van verschil: een honorair commissaris, een Olympisch
kampioen en een nèt iets te gewichtige competitieroeier
drinken samen een biertje of cola. Hun dagbesteding is
zo verschillend maar toch staan ze hier samen. En dat
is het tweede beeld, het beeld van uniciteit: iedereen
correct gekleed en onderdeel van Triton. Allen delen ze
herinneringen aan die donderblauwe vereniging. Zoveel
verschil en toch zoveel eenheid: een bijzonder gezicht.

Na afloop van de week spreek ik nog kort met Puck. Er
is een nieuwe missie met bijbehorende doelen en acties
geformuleerd, maar dat proces is nog niet voltooid: ‘Wat
opvalt is dat we met name de missie en doelen hebben
kunnen vaststellen, maar het bleek dat de enorme
hoeveelheid aan acties die werd bedacht tijdens de week
nog niet teruggebracht kon worden tot een geschikt
aantal. Hier hadden we simpelweg de tijd niet voor. In
de komende weken gaan we met het bestuur aan de
slag om te kijken welke acties daadwerkelijk kunnen
bijdragen aan het bereiken van de doelen.’
Naast de concrete acties die bedacht zijn moet er
natuurlijk ook gedacht worden aan de financiële kanten
van alle ideeën. Daarvoor heeft het bestuur meer tijd
genomen en is op moment van schrijven nog niet meer
bekend. Niet alle ideeen zijn even ver uitgewerkt, en
zo blijkt het inderdaad moeilijk om aan grote ambities
concrete plannen te koppelen. Puck merkt nog wel
een andere trend op: ‘Het is ons opgevallen dat er ook
enorm veel ideeën werden geopperd die al eerder zijn
bedacht of nu al uitgevoerd worden, zonder dat veel
leden hiervan op de hoogte zijn. Dit duidt op ruis in de
communicatie tussen bestuur en commissies enerzijds
en alle leden anderzijds.’ Ook op dat vlak is dus nog
voldoende ruimte voor verbetering.
En zo worden lessen geleerd en zijn de fundamenten
van de vereniging aan bod gekomen: waar staat Triton
voor? Het is goed om die vragen af en toe te stellen. De
uitkomsten liggen in de lijn van voorgaande plannen,
en in de komende tijd wordt een nog beter werkbare
invulling gegeven aan de gestelde missie. Op die manier
zal het nieuwe meerjarenplan een gezond handboek zijn
voor toekomstige besturen en leden om Triton verder te
ontwikkelen.
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‘Als je maar
geen lid
van Orca
wordt!’

Nicoline Schalij-Delfos: lid sinds 1978 CWL2 1981-1982; F1 1982-1983
Jan Schalij: lid sinds 2011/2012
Martin-Jan Schalij: lid sinds 1976, CM 1977-1978; CM 1979-1980; F1 1980-1981

De Tritongenen van
de familie Schalij

DOOR THOM EGBERTS
EN MICHIEL LIPPUS

Hoe langer een studentenvereniging bestaat, hoe groter
de kans dat bepaalde achternamen een kleine dertig
jaar later terugkeren in het ledenbestand. Jurrien Rom
Colthoff, succesvol roeier van kort na de eeuwwisseling,
is de zoon van de oud-leden Martijn Rom Colthoff en
coryfee Ans Gravesteijn. Erelid Johan ten Berg trad als
bestuurder in de voetsporen van zijn vader Jules. En zo
zijn er meer zonen en dochters van oud-leden die met de
keuze voor het roeien bij Triton dezelfde keuze maken
als hun ouders zo’n twintig tot dertig jaar vóór hen. Het
roept vragen op over hoe zo’n keuze tot stand komt en
wat het betekent voor ouders en kinderen om de liefde
voor het roeien en het donkerblauw te delen. Het maakt
ook benieuwd in hoeverre de ouders in de verhalen van
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zoon- of dochterlief nog iets herkennen van de vereniging
die zij na hun studie achter zich hebben gelaten.
Op een koude zaterdagmiddag kort na de jaarwisseling
treffen wij Jan Schalij, Tritonlid sinds 2012, in het
gezelschap van zijn ouders, de Leidse hoogleraren
Martin-Jan Schalij (actief op Triton vanaf 1976) en
Nicoline Schalij Delfos (actief op Triton vanaf 1978). Het
ijs op het kanaal verhindert de voorgenomen roeisessie in
de C2+ Jan-Albert Valk. We zetten de mooie platen die dit
ongetwijfeld had opgeleverd snel uit het hoofd en trekken
ons terug in de versgeboende zaal voor een anderhalf uur
durend gesprek over bijna veertig jaar Schalijen op Triton.

Een roeifamilie?
Met twee generaties aan tafel, is een logische eerste vraag
natuurlijk of Nicoline en Martin-Jan ook in de voetsporen
zijn getreden van ouders of familieleden met een Triton
verleden. Is de roeidynastie groter dan wij denken? Dat
blijkt niet het geval.
Toch blijkt het roeien wel ergens in de familiegeschiedenis
een thema te zijn, namelijk bij Nicoline: ‘Iemand uit de
familie van mijn moeders kant, maar dat is lang geleden,

Jans keuze voor Triton
Jan heeft niet lang getwijfeld om bij Triton lid te worden:
‘Ik kwam hier voor het eerst tijdens de UIT-dagen en heb
mij meteen ingeschreven.’ Het gezin ontkent in koor dat
er enige vorm van ouderlijke dwang achter zat. Nicoline:
‘Nou, we hebben wel gezegd: als je naar Utrecht gaat, doe
ons dan een plezier en ga er in ieder geval eens kijken.’
Jan beaamt dit, maar voelde zich volledig vrij in zijn
keuze: ‘Ik kon zelf natuurlijk gewoon kiezen wat ik
wilde doen en waar ik lid wilde worden…’ Martin-Jan
onderbreekt: ‘Als het maar niet bij Orca was, haha!’
Jan: ‘Precies. Maar ja, je hoort in je jeugd natuurlijk wel
verhalen over Triton en dat je daar heel goed leuke dingen
kunt combineren. Dat maakte me wel geïnteresseerd om
eens te gaan kijken. Ik wilde graag iets doen tijdens mijn
studentenleven en Triton leek me daar goed bij passen.
Aan de tafel bij het inschrijven had ik ook een verhaal
over de Varsity, en dat ik in de eerstejaars acht wilde.
Dus als je familie hebt die hier lid is geweest, helpt dat
je wel om vooraf een beetje een beeld te hebben van hoe
het in elkaar zit.’

was betrokken bij de oprichting van De Hoop. En van de
andere tak heeft iemand De Maas opgericht.’
Martin-Jan: ‘Nou, en we hebben Rolf Brzesowsky
natuurlijk. Die is een soort aangetrouwde neef van
Nicoline en is hier fiscus geweest. En mijn broer heeft
bij Aegir in het bestuur gezeten, in dezelfde periode. We
kwamen elkaar dus regelmatig tegen.’ Jan: ‘En zijn zoon,
mijn neef Martin, is lid bij Aegir en coacht daar.’

Nicoline zag ook helemaal niets in het beïnvloeden van
Jans keuze: ‘We hebben natuurlijk wel altijd gedacht: hij
moet het alleen doen als hij het echt leuk vindt. Want ja,
anders wordt het toch niks. Dus het was wel leuk dat hij
meteen zo enthousiast was en met van alles aan de slag
ging. En dan kom je zelf ook weer wat vaker terug en kom
je weer mensen tegen.’ Hoe kort de lijntjes kunnen zijn,
blijkt wel uit het feit dat de eerstejaars zware acht van
Jan werd gecoacht door André Everard, bestuursgenoot
van zowel Martin-Jan als Nicoline. Ook kregen zij laatst
een appje van hun andere (niet-roeiende) zoon. Of ze
ene ‘Aleva’ kenden. Bleek hij in Delft de huisgenoot te
zijn van de zoon van een andere Tritonpraeses: Bernard
Aleva.
Naarmate het gesprek vordert, blijken er toch wel wat
mogelijke momenten van vroege indoctrinatie te zijn
geweest in Jans jeugd. Nicoline herinnert zich: ‘Tijdens
de Olympische Spelen van 1996 hebben we samen naar
Laurien Vermulst zitten kijken. Jij was toen drie.
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Jan: ‘Daar weet ik eigenlijk niets meer van.’ Nicoline:
‘Nee, maar je hebt haar wel hard zitten aanmoedigen! We
hebben zelfs foto’s dat we samen zitten te kijken.’
Ook erepraeses Tjeerd van Wimersma Greidanus passeert
de revue. Martin-Jan: ‘Tjeerd gaf ons destijds colleges. Dat
waren héél populaire colleges.’ Bij Nicolines promotie
was Tjeerd voorzitter van de promotiecommissie en zat

Jan in de zaal: ‘Mijn moeder had Jan een tekenblokje
gegeven, zodat hij zich een beetje rustig hield. Toen het
afgelopen was, zei Tjeerd in zijn woordje tot de zaal dat
hij voor het eerst had meegemaakt dat een zoon van een
promovendus continu aantekeningen maakte tijdens een
promotie.’

Nicoline, lachend: ‘We hadden een goed botenplan en
er waren veel boten gekocht. Het werd alleen bijna de
financiële ondergang van Triton.‘

‘Ze hadden al gewaarschuwd:
als je met Schalij naar
het gala gaat, neem dan
geld mee voor een taxi.
Halverwege de avond heeft
hij toch geen interesse meer’
Nicoline Schalij-Delfos

Hoe Martin-Jan en Nicoline bij Triton kwamen
Martin-Jan kwam in 1977 eigenlijk bij toeval bij Triton
terecht: ‘Ik heb niet eens bij Triton gekeken, maar ik
studeerde en één van de jongens uit mijn groep zei: “We
hebben nog iemand nodig voor de acht”. Er waren toen
maar zestig mensen lid van Triton. Het was bijna failliet
en ‘op’. Zodoende ben ik in de acht terecht gekomen en
heb ik een jaar wedstrijd geroeid. Dat roeien zelf vond
ik maar zo zo, maar alles wat eromheen hing, dat was
prima.’
Martin Jan begon nog op de oude loods. Een zware acht,
een lichte acht en een vrouwenacht, dat was het wel met
zo weinig leden. ‘Als het dan koud was, en we waren
‘s nachts op de loods, dan kwam het wel voor dat we
de vloer in de fik staken. Die was van hout. Dan pakten
we een fles whisky of wodka, de inhoud sprenkelden
we over de vloer, en die staken we dan in de fik. In de
oude loods sliepen de twee jongetjes, Richard en Michel
Heuvelman, even verderop in hun slaapkamer. Die
waren toen drie of zo. Zaten wij gewoon de vloer in de
fik te steken. Tja, achteraf vraag je je wel af of dat zo
verstandig was.’
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Roeien en besturen, begin jaren tachtig
De roeicarrière van Martin-Jan was dus geen lang leven
beschoren: ‘Na dat eerste jaar ben ik direct materiaalbaas
geworden. Na een korte pauze -mijn ouders vonden
dat ik even wat meer aandacht aan de studie moest
besteden- heb ik nog een paar jaar bestuur gedaan, als
fiscus. Het was de tijd van het botenplan. Triton was
na de verhuizing vrij snel gegroeid maar aan boten
hadden we eigenlijk niets meer. Deze loods lekte. Het
was allemaal een grote ellende, dus toen hebben we
het botenplan opgesteld. We zeiden niet: hoeveel geld
hebben we? Maar: hoeveel boten hebben we nodig?
Toen hebben we in een heel hoog tempo heel veel boten
gekocht. Daarna werd zij (hij wijst naar Nicoline) fiscus,
en kon zij de schade betalen.’

Ook Nicoline kwam op indirecte wijze bij Triton terecht:
‘Ik was lid van UVSV geworden en dan werd je ook altijd
lid van een subvereniging. Ik had altijd gehockeyd, maar
wilde ook wel eens wat anders doen. En toen ben ik bij
zo’n introductiedag met een groepje meiden die dat soort
dingen allemaal leuk vonden hier lid geworden. Met een
aantal heb ik ook nog een tijdje in een een huis gewoond.
Met de meesten van hen heb ik nog steeds contact.’
De vonk tussen Martin-Jan en Nicoline sprong over in
1980, bij het Triton 100 gala in Slot Zeist. Het vervoer
was in stijl: omdat de botenwagen bij het Slot kwam te
staan, huurde het Tritonbestuur zoals gebruikelijk een
tractor bij een boer. Met deze tractor (en de botenwagen
erachter, nam Martin-Jan zijn galadate Nicoline mee
naar Zeist. Martin-Jan: ‘Ze hadden al gewaarschuwd:
als je met Schalij naar het gala gaat, neem dan geld
mee voor een taxi. Halverwege de avond heeft hij toch
geen interesse meer.’ Nicoline, lachend: ‘Dat is gelukkig
uiteindelijk meegevallen.’

Maar er speelde meer. Martin-Jan had de huur van
de loods niet betaald: ‘We waren erg van het claimen.
De loods was net nieuw, en uit dat beton droop een
soort zuur dat op de boten kwam. Toen heb ik de
gemeente aansprakelijk gesteld voor de aantasting
van die boten. Nou, dat werd een enorme strijd met
gemeenteambtenaren die dat allemaal niet belangrijk
vonden. Dus toen stopten we met huur betalen en
schreven we allerlei brieven met “binnen twee weken
betalen, want anders...” Nou, dat claimbedrag had ik
vaak al uitgegeven, en dat kwam niet altijd binnen. En
ook het huurbedrag had ik niet apart gezet. We hadden
echt wel het idee dat er iets moest gebeuren met die
vloot. We waren immers rond het honderdjarig bestaan
enorm gegroeid. Koste wat kost moest dat gefinancierd
worden. Gelukkig is dat goed gekomen.’
Dat gebeurde onder Nicoline: ‘Ik bemoeide me niet
zo met het botenplan, want ik mocht geen materiaal
aanschaffen. Het was vooral zaak om contributies goed
te innen. We begonnen daarom in die tijd ook met
machtigingen en met het incassobureau, zodat mensen
echt nagejaagd werden als ze niet wilden betalen. En we
organiseerden ook werkacties voor wedstrijdroeiers. Die
moesten dan een week werken in de zomer en het loon
ging naar Triton.’
Deze werkacties vonden begin jaren ‘80 een aantal jaren
plaats bij het bedrijf van de vader van Martin-Jan: ‘Mijn
vader was directeur van een steenfabriek en ergens eind
jaren ‘70 waren twee miljoen stenen omgewaaid. Die
moesten weer rechtop gezet worden, dus toen heeft
Triton twee of drie jaar roeiers geleverd om op de fabriek
de hele dag stenen te stapelen.’
Een bekende erfenis van deze tijd, in ieder geval voor
roeiers vanaf de jaren ‘80 tot begin jaren ‘00, was de

vloot Janouseks die nog lang dienst hebben gedaan. De
jaren ‘80 was namelijk de tijd waarin de eerste polyester
boten werden aangeschaft. Martin-Jan: ‘Ja, dat was
ook wel wat eigenwijsheid. Iedereen kocht Empacher,
en wij kochten Janousek. Dat was ook wel een béétje
mijn schuld, denk ik. Al die wedstrijdroeiers vonden
het helemaal niks, want “je moest Empacher hebben”,
en wij kochten Janouseks. We kochten die Janouseks
altijd met een aantal tegelijk, dat leverde goede deals
op die Empacher niet kon bieden. Janousek was
bovendien de eerste die boten bouwde onder volledige
vacuümtechniek. Technisch gezien was dat heel mooi,
maar de roeiers konden er niet mee roeien, was het
verhaal. Nou ja, het lag natuurlijk altijd aan het materiaal
als we niet wonnen. Dat is nu natuurlijk niet anders.
Achteraf denk je: waarom hebben we het in godsnaam
gedaan? Maar ja, dat was dan toch die eigenwijsheid.’
Het was sowieso een tijd waarin besturen er anders
uitzag dan tegenwoordig. Martin-Jan: ‘Ten eerste hadden
wij niet zo’n Amerikaanse limousine voor de deur staan.
Het was toch gewoon werken. Als bestuur heb je nu
meer sociale verplichtingen. Dat hadden we toen veel
minder. De materiaalbaas was materiaal aan het doen.
Het onderhoud van die schepen kwam op jou aan.
Daar werd ook heel streng op gelet. Als materiaalbaas
moest je de roeiers de huid vol schelden als ze niet goed
omgingen met het materiaal. Als ik dat af en toe nu zie,
dan denk ik: dat is nu minder.’ Nicoline ziet dat ook: ’Als
je op wedstrijden ziet dat de achterkant van de bladen
helemaal is afgesleten... Daar kwam je vroeger het water
niet mee op. Dat betekende zaterdagochtend schilderen.’
Martin-Jan: ’Wij waren de hele dag op de loods, altijd
in de weer. Met wát weet ik eigenlijk ook niet meer.’
Nicoline vult aan: ‘Je zag toen wel vaker dat mensen
langer dan een jaar in het bestuur zaten. Zo had je meer
continuïteit. Dat is nu niet meer. Dat heeft denk ik met de
studiedruk te maken.’
Martin herinnert zich een nachtelijke vergadering die
de manier van besturen destijds goed karakteriseert:
‘Menco Niemeijer was praeses. Die was erg energiek
en zat altijd vol nieuwe ideeën. Zo werden we eens
om één uur ‘s nachts gebeld dat we NU naar de loods
moesten komen om te vergaderen, want hij wilde twee
archiefkasten kopen. Dus zo reed ik samen met André
in zijn oude Triumph naar de loods, en hebben we uren
vergaderd en die archiefkasten aangeschaft. Dat was een
belangrijke beslissing in het leven van het bestuur toen.’
Nicoline: ‘Je had toen ook nog geen mail natuurlijk.
En als je elkaar wilde bellen, dan gebeurde dat met de
huistelefoon. Tikken tellen. Dat kun je je bijna niet meer
voorstellen.’
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Het Triton van nu
Op de vraag hoe het huidige Triton, zoals Martin-Jan
en Nicoline hierover van Jan horen, veranderd is ten
opzichte van het Triton dat zij uit eigen ervaring kennen,
denken ze beiden aan de mores. Nicoline: ‘Je hoort af
en toe van mores, waarvan je denkt: “Oh? In onze tijd
was dat in ieder geval niet zo.” Die zijn gewoon nieuw
verzonnen. Maar heel veel dingen zijn ook hetzelfde. Het
botenplan bijvoorbeeld. Ik kan zo die oude uit de kast
pakken en ernaast leggen. Dat soort dingen blijft allemaal
terugkomen. Zo ook meerjarenplannen, beleidsplannen,
wedstrijdplannen, hoe je dat ging bekostigen enzo. Dat
deden wij ook allemaal.’
Martin-Jan benoemt ook een andere verandering: ‘Het is
wel meer een sociëteit geworden. Iedereen was in onze
tijd bezig met roeien en dat was het dan. Maar ja, dat

Een zoon op Triton
Martin-Jan en Nicoline zagen Jan voor het eerst roeien
in Delft, tijdens de PEIL. Jan was in zijn eerste jaar
nog competitieroeier. Jan: ‘De eerste wedstrijd als
wedstrijdroeier die jullie zagen was geloof ik de Head. Ik
blikte voor het eerst tijdens de Martini, ergens heel laat
in het seizoen.’ Nicoline: ‘Sindsdien komen wij minder,
want als wij niet komen dan gaat het beter.’ Jan beaamt:
‘Tot nu toe heb ik alleen geblikt als mijn ouders er niet
waren.’
Het blik leverde Jan overigens geen volledig
gladgeschoren schedel op: ‘ik liep stage en moest nog
een beetje representatief overkomen. Ik werd dus wel
een beetje geknipt maar niet helemaal kaal geschoren. Ik
werd een beetje gespaard.’

‘Tot nu toe heb ik alleen
geblikt als mijn ouders er
niet waren.’
Jan Schalij
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is ook prima. Tijden veranderen nu eenmaal.’ Nicoline
vergelijkt de vele niet-roeigerelateerde activiteiten
op Triton met begin jaren ‘80: ‘Wij hadden eens in
de vijf jaar een gala. Een skireis, dat soort dingen, dat
was er ook niet. We organiseerden wel avonden voor
competitieroeiers, en dan lieten we een film zien. Hadden
we een videoband gehuurd. Maar dat was dan eens per
kwartaal of eens per zoveel weken ofzo.’ Jan ziet wel het
voordeel van de huidige sfeer in: ‘Als wedstrijdroeier ken
je volgens mij veel meer competitieroeiers dan toen.’ (Jan
heeft een vriendinnetje uit de competitiesector, red.).’
Nicoline constateert ook dat Triton nu een functie heeft
waarvoor men vroeger het USC of de UVSV had: ‘Ik
denk ook dat wedstrijdploegen nu langer bij elkaar
blijven. Meer een jaarclubgevoel.’

Martin-Jan en Nicoline, die daarvan de foto’s kregen
doorgestuurd: ‘Dat kaalscheren kenden wij dus helemaal
niet. Wij hebben nog twee dagen vergaderd over een
Varsityposter waarop iemand met een kaal hoofd was
afgebeeld. Dat vonden wij aanstootgevend voor mensen
die cytostatica gebruikten. Uiteindelijk is die poster er
overigens wel gekomen.’
Martin-Jan en Nicoline vinden het wel leuk om zich
dankzij Jan weer met enige regelmaat in de roeiwereld te
begeven. Nicoline: ‘Het grappige is dat je dan ook weer
anderen tegenkomt uit je eigen tijd, van wie de kinderen
ook zijn gaan roeien. Ja, Hogendoorn natuurlijk.’ MartinJan: ‘Dat is onze decaan in Leiden. Hij zat in het bestuur
van Njord toen wij bestuur deden, dus daar kenden we
hem nog van. Maar zijn kinderen roeien nu bij Gyas!’
Nicoline grinnikt: ‘Daar plagen we hem natuurlijk mee.’

‘Wij reden gewoon met de botenwagen
naar de Varsity, naar het gala, of dwars
door de stad, langs de grachten.
Zo reed ik een keer met een volle
botenwagen op de Nieuwegracht,
gewoon om iemand af te zetten ofzo.’
Martin-Jan Schalij

De toekomst
Het is nog een beetje te vroeg om het over voortzetting
van de dynastie te spreken, al loopt er ook bij Jan
momenteel een Tritonrelatie. Jan: ‘Als ik ooit kinderen
krijg, zal ik hen ook aanraden om in ieder geval even
bij Triton te gaan kijken, als ze naar Utrecht komen
natuurlijk.’ Martin-Jan: ‘Ja, maar die van Brzesowsky is
dus lid van UVSV geworden’. Nicoline: ‘Nou, die gaat
misschien nog steeds volgend jaar, maar ik weet het
niet.’ Martin-Jan, met lichte spot: ‘Schandálig gewoon,
die had zo’n grote mond tegenover Triton.’

Wensen voor elkaar
Tot slot de vraag aan beide generaties om te bedenken
welk aspect van ‘hun’ Triton zij elkaar zouden gunnen.
Voor Nicoline en Martin-Jan gaat dat met name over de
ruimte voor eigen initiatief die zij ervoeren. Nicoline: ‘Ik
weet niet of het echt zo is, maar je krijgt soms het idee
dat wij zelf makkelijker dingen bedachten en regelden.
Dat het nu meer gereguleerd is. Misschien iets meer
spontaniteit dus.’ Martin-Jan ‘Wij reden gewoon met
de botenwagen naar de Varsity, naar het gala, of dwars
door de stad, langs de grachten. Zo reed ik een keer met
een volle botenwagen op de Nieuwegracht, gewoon om
iemand af te zetten ofzo. Daar reed ik tegen de auto aan
van Winnibald Moojen, ook fiscus geweest. Nou, dat
werd wat stampij over zijn bumper die eraf lag, maar hij
mocht daar ook niet parkeren. Enfin, grote scheldpartij,
maar dat is allemaal goed gekomen.’ Nicoline ziet het

Jan zelf heeft het voorlopig nog naar zijn zin op Triton,
en heeft er ook nog genoeg te doen. Ook als hij zou
stoppen met wedstrijdroeien. Zo was hij even betrokken
bij het plan-Vianen. Gaat hij zijn ouders, beiden dus
fiscus geweest, ook achterna door een bestuursjaar te
gaan doen? Jan: ‘Dat weet ik niet. We hebben het er wel
eens over gehad, maar je hebt zoiets natuurlijk niet zelf
in de hand. En er zijn nog een hoop andere dingen te
doen hier.’

ook terug bij de opbouw van de Varsity: ‘Het was in onze
tijd allemaal wat minder professioneel denk ik, maar
ook wel weer wat spontaner en misschien leuker. Aan de
andere kant moet er tegenwoordig natuurlijk aan meer
regeltjes worden voldaan.’
Voor Jan gaat het meer om het gevoel van collectiviteit
dat hij ervaart op Triton: ‘We hebben nu gewoon een heel
grote groep die het samen heel leuk heeft. Op avonden
heb je dan alles door elkaar heen lopen: wedstrijdroeiers,
competitieroeiers, commissietijgers. Dat voegt wel echt
iets toe aan Triton.’ Nicoline ziet daar wel iets van terug
op de dies: ‘Dan is het echt heel vol. Vroeger was het
alleen de wedstrijdsectie: drie achten en een verdwaalde
ouderejaars roeier. Ik denk dat dat inderdaad wel heel
leuk is, dat het zo’n grote groep geworden is.’
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OUD-TRITON

GETROUWD
28-05-2016 te Terschelling
Femke Stegmann (2003) en Nick
Vinken (2004).
16-07-2016 te Toscane
Guillermo Lantzendorffer (2001) en
Kim van de Sluis.

GEBOREN
21-11-2015
Hugo ten Brinke, zoon van Floor van der Hilst (2000)
en Joost ten Brinke (2000).
01-03-2016
Sophie Emma van Sisseren, dochter van Jort van
Sisseren (1999) en Kate van Sisseren.
03-04-2016
Marie Simona Geertruida Lippus, dochter van Michiel
Lippus (2001) en Laura van Zeggeren (2003).
28-05-2016
Elise Marianne Gualthérie van Weezel, dochter van
Emmely Gualthérie van Weezel-Benschop (2001) en
Lodewijk Gualthérie van Weezel, zusje van Nicolaas.
29-06-2016
Iris Leonoor Gerritse, dochter van Michiel Gerritse
(2003) en Lotte van Loenhout.
15-09-2016
Meike Jacobine Mantingh, dochter van Roline Repelaer
van Driel (2003) en Rutger Mantingh.

18-11-2016
Guus Nelis Sil Vinken, zoon van Femke Stegmann
(2003) en Nick Vinken (2004).
28-11-2016
Maud Elizabeth Janke van Zondervan, dochter van
Arjen Zondervan (2000) en Simone Zondervan-Hackett.
10-01-2017
Nynke Anne Huibers, dochter van Pieter Huibers
(2003) en Loes Cuppen.

03-09-2016 te Blomac (F)
Iwan den Ploeg (2003) en Julia de
Borst (2006).
21-10-2016 te Newark, Delaware (VS)
Anne-Claire Frank (1995) en
Matthias Seisay.

GEPROMOVEERD
30-04-2016
Suzanne den Boer (2003). Dilated Cardiomyopathy in Children
- unraveling the determinants of disease progression. Erasmus
Universiteit, Medische Faculteit.
02-12-2016
Koen van der Mijn (2003). Nieuwe biomarkers en behandelstrategieën
in niercelcarcinoom. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der
Geneeskunde.
16-02-2017
Wouter Kluijfhout (2008). Parathyroid imaging. Universiteit Utrecht,
Faculteit Geneeskunde.
21-02-2017
Dirk van Osch (2006). Inflammation Related Cardiac Complications of
Heart Surgery. Universiteit Utrecht, Faculteit Geneeskunde.

14-03-2017
Isa Cléo Sophie Leemhuis, dochter van Sjoerd
Leemhuis (2001) en Nina Leemhuis-Janssen, zusje van
Julie.

Het bestuur van Triton en OudTriton samen met de Oude
Vier op bezoek bij KR&ZV
“De Maas”. Deze ontmoeting
werd geïnitieerd door de
actieve Rotterdamse oudleden
en bevordert de bijzonder
mooie donkerblauwe band die
tussen verschillende generaties
Tritonezen bestaat.

28-03-2017
Max Philippe Jonathan Steijvers, zoon van Arthur
Steijvers (2003) en Kim Steijvers - van den Ende,
broertje van Tygo en Nina.

VLNR: Harry van der Kraats, Ruud Nauts, Willem Westerman, Koen Bongers, Kees Gillesse,
Puck Kole, Coen Eggenkamp, Kaj Hendriks, Maria van Lummel, Harold Langen, Nes Barkey
Wolf, Rolf Kroes, Bas Thijssen, Tom Bresser, Aart Barkey Wolf, Eva Klein, Nick Jansen, Dirk
Imkamp, Olaf Neuteboom, Johannes van Melle, Henk Ritsema van Eck, Arjen Heere.

Hugo

Sophie

Marie

Elise

Iris

Meike

Volgende keer
iets te melden
voor deze
rubriek? Mail
michiellippus@

Guus
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Maud

Nynke

Isa

Max

gmail.com

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.
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Ach, de UB
Liesje Wanders komt graag in de UB. Of nou ja: graag?

VARSITY 134
De riem in de dol en de armen ontbloot
De spieren gerekt en vooruit

DOOR LIESJE WANDERS

‘Jezus deze rij!’
‘Elf uur kof?’
‘Waar zit jij?’
‘Automaat of Lodi of..?’
‘Vissenkom, Harry Potter of 0.82?’
‘Jij iets van de ap?’
‘Om 13.00 TT, super zenuwachtig’
‘Meeten onderaan de trap?’
‘Voor mij twee kaascroissantjes.’
‘Is daar nog een plekje?
‘Ze doen weer mandjes’
‘Hoe laat vertrek je?’

Dit is geen postmodern gedicht met een veel te vergezocht rijmschema.
Het zijn de laatste twee weken van de tweede periode. Door het jaar zijn er
altijd weer die twee constanten: goede voornemens in de eerste week en het
moedeloze gevoel wanneer je je fiets in de stalling hebt gezet en al op de trap
achteraan de rij moet aansluiten aan het einde van de periode.
Vooraan zie je dan een verstandige ploeggenoot die niet voor de vierde keer
op de snooze-knop heeft gedrukt. Je overweegt je naar voren te ellebogen
en met je blik op oneindig de geërgerde gezichten te negeren. Je hebt er
de kracht nog niet voor en besluit de laatste vijf minuten voor acht aan je
WhatsApp te besteden, ingeklemd tussen vier andere bibliotheekzombie’s
die enkel aandacht hebben voor hun telefoon. Een voor een gaan vervolgens
de glazen deurtjes open, anderhalve meter voor de poortjes sta je voor een
moeilijke keuze: ga je voor links of voor rechts? Een fanatieke uf duwt je
naar rechts, door het leer van haar tas voel je haar MacBook tussen je ribben.
Natuurlijk blijkt de linkerrij sneller te gaan. In de vier meter na de poortjes
sta je al voor de tweede keuze: rechtdoor richting Vissenkom of gelijk de
trap op richting de zalen aan de kant van de Drift? Je staat niet volledig
achter je beslissing, maar gaat toch omhoog. ‘Ik ga dit keer niet rennen. Ik ga
écht niet rennen.’ De gedachte schiet door je hoofd terwijl je door de meute
wordt meegevoerd en toch langzaam je pas versnelt.
Je neemt een groot risico door helemaal tot achterin door te lopen en aan de
Driftkant de trap naar beneden te nemen. Als daar vervolgens alles al vol
zit, is er geen weg meer terug. Tegen de tijd dat je weer terug op de eerste
verdieping bent, is er alleen nog een plek met uitzicht op de binnenplaats en
zal je de hele dag gestoord worden door langslopende meisjes die het nodig
vonden hakken aan te doen naar de bieb. Je hebt geluk, als je een deur open
doet, blijken in deze zaal nog drie plekken vrij te zijn. Je ontwijkt de blik
van een jongen die je vaag kent en een zwarte jas met ‘Triton Zwaar’ over
de rugleuning van zijn stoel heeft gehangen. Vorige maand heeft hij tijdens
de intraining nog met een half ontbloot bovenlijf tegen je aan gesprongen.
Je gaat zitten, scheurt het plastic van je boek, beseft dat je geen pen hebt
meegenomen en opent Facebook op je computer.
‘Heb jij al zin in koffie?’
‘Nee joh, ik zit net, doe maar over twintig minuten’
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COLOFON
Adres
Verlengde Hoogravenseweg 13
3525 BB Utrecht
redactie@usrtriton.nl
Drukwerk
Orangebook
De Wetering 30
4906 CT Oosterhout
www.orangebook.nl
Oplage
1450 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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