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Geachte lezer,
De wind van verandering waait door onze vereniging: ‘de Punt’ wordt
verbouwd, een nieuw meerjarenplan werd dit jaar ingevoerd en Triton legde
dit jaar zelfs een Dames Vier op het water van het Amsterdam-Rijnkanaal. Om
deze veranderingen bij te kunnen houden, is ook de redactie na drie jaar geheel
vernieuwd - met een paar uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Een handvol
nieuwe redacteuren schreef mee aan de artikelen en het ontwerpersteam van
Sander Treur werd aangevuld door Elise de Wit en Cas Koelen.
‘Verandering’ is een thema dat door de meeste journalistieke publicaties loopt,
maar daarom niet minder toepasselijk op deze editie van het Tritonblad. We
hebben samen gekeken naar de veranderingen die dit jaar op de agenda stonden:
Annelies Hommes interviewde Eva Simkens en Eline van Marle over hun
deelname aan het Hoofdnummer voor vrouwen en samen met Sean Willemse
schreef ik over de verbouwing van de Driewerf en wat die voor Triton in petto
heeft. Martijn Schultheiss schreef een verslag van het eerste jaar in het nieuwe
meerjarenplan.
Een blik op mogelijke nieuwe veranderingen leidde tot een uiteenzetting van
de meningen over dispuutsvorming door Matthias Lukkes en Sanne van Rij en
het interview met Jort ‘het ideeënkanon’ van Sisseren dat Annelies en ik hielden.
Sanne opteerde in haar column zelfs een mogelijke verandering bij een aantal
andere verenigingen: het afschaffen van die vreselijke witte sportlegging.
Daarnaast werd er natuurlijk ook over roeien geschreven. Waar gastcolumnist
Esther Broddin schreef over haar internationale ervaringen in Los Angeles, dook
Bram Schröder het archief in en stuitte daar op Triton’s internationale ervaringen
in 1948. Daarnaast trok Bram ook een middagje aan de gewichten met Claire
Walchenbach voor de nieuwe rubriek ‘Pompen met…’ en besprak hij met haar
de existentiële vragen waar menig wedstrijdroeier mee loopt.
Sommige dingen moet je echter niet willen veranderen. Lees daarom vooral ook
de nieuwe Boris - nu langer dan ooit!
Met donkerblauwe groet,
Liesje Wanders
Hoofdredacteur

1

REDACTIE
Liesje Wanders
Hoofdredacteur

Bram Schroder

Matthias Lukkes

Sanne van Rij

Annefleur van Wanroij

Martijn Schultheiss

Sean Willemse

VORMGEVING

Sander Treur

2

Elise de Wit

Cas van Koelen

Annelies Hommes

INHOUDSOPGAVE
4

VERBOUWING
VAN DE DRIEWERF

8

POMPEN MET..
CLAIRE WALCHENBACH

11

SANNE OVER
DE WITTE LEGGING

12

DAMES VIER OP
DE VARSITY

14

BORIS GAAT
OP VAKANTIE

21

DISPUTEN OP TRITON
CRUSH OF CRUX?

12

EEN INKIJKJE IN
TASSEN VAN TRITONEZEN

24

UIT HET UTRECHTS ARCHIEF:
VAKANTIE IN GENT

28

SPARSESSIE MET
JORT VAN SISSEREN

34

UPDATE OVER HET
MEERJARENPLAN

36

OUD-TRITON
GEBOREN, GETROUWD & MEER

38

GASTCOLUMN
ROEIEN IN LOS ANGELES

3

,

VERBOUWING
VAN DE DRIEWERF

DOOR LIESJE WANDERS
EN SEAN WILLEMSE

Feestje V

Clara en Marleen lopen langs de fietsen aan de zijkant
van de Driewerf. Ze horen vanaf buiten het gedreun
al. Ze hebben hun best gedaan om een beetje gepast
gekleed te komen voor het laatste feestje van het jaar,
wat hen niet makkelijk werd gemaakt met het thema
‘Pret met Baudet o.d.z. Wie neem jij onder je vleugel?’.
Clara had zich voorgenomen haar baard te laten staan
tot er een nieuw bestuur gekozen was. Marleen, die
rechten studeert, had een slof sigaretten aangeschaft.
Tot hun verbazing staat er een rij tot onderaan de trap.
Ze gaan er maar achter staan. Marleen steekt twee
sigaretten tegelijkertijd op. Opvallend genoeg staan er
alleen vrouwen in de rij. Nemen ze het thema zo serieus?
‘Staan jullie te wachten voor de ingang?’ vraagt Clara.
‘Non, queue est ante sanatorium.’ is het antwoord van
Jetske. De dames halen rechts in. Bovenaan de trap zien

ze dat er drie mensen door het raam naar binnen staan te
kijken. ‘Die zijn verkleed als dissidenten!’. Bij de ingang
zien ze dat het partijkartel in de zaal al volop aan de
gang is. Er wordt verhit gediscussieerd in de hoek bij de
prijzenkast, meer veroorzaakt door de temperatuur in
de ruimte dan het onderwerp van gesprek. Clara waadt
door de zee van mensen. Met pijn en moeite bereikt ze
het buffet. Ze kijkt om. Marleen heeft het niet gehaald.
Het laatste wat Clara van haar ziet, is een opgestoken
hand met sigaret, die langzaam tussen een groep zware
ballen teloor gaat.
Clara wordt tegen het buffet gedrukt. Naast haar ziet ze
Jochem. ‘Ik sta hier al twee uur! Ik kom er niet weg. Ach,
ik heb tenminste wat te drinken. Paco, bij de haard, staat
er al een tijd lang droog. Qua drinken dan, qua zweet
niet.’

In het commissiehok

Vergadering vier van de Democracie staat al geruime tijd
gepland. De P, Carlijn Spechthout, dacht op tijd te hebben
afgeschreven, maar helaas bleek het commissiehok in
de spits al te zijn vergeven. Vooruit, vergaderen tussen
18:00 en 18:30. Het wordt een opgave, maar ze weet
dat ze het met een strakke agenda tot een goed einde
kan brengen. Een pitcher water, vijf geprinte velletjes,
het kan niet meer misgaan. Bij het openen van het
commissiehok komt ze er achter dat de attributen van
het afgelopen feest, ‘Niet bang in Pyeongchang’, door
het hok liggen verspreid. Ze veegt de schaatspakken op
een precair balancerende hoop, bovenop een kist met
portofoons in wisselende stadia van opgeladen, leeg en
kapot. Haar commisseleden komen een voor een binnen
en zoeken een plekje. ‘Pak anders een stoel uit de zaal!’
‘Neuh, ik zit wel even op deze bak van Kader 2003.’
‘Vooruit, als er geen op- of aanmerkingen op de agenda

zijn, wil ik graag door naar..’ ‘Er klinkt geklop op de
deur. ‘Ja, sorry! Ik moet nog even wat pakken. Eehrm,
hebben jullie toevallig drie gouden plakken gezien?’
‘Sorry, moet het nu? We zijn aan het vergaderen.’ ‘Ik heb
ze zo!’, klinkt het optimistisch, waarna er vijf minuten
gegraaid wordt in een bak met half beschimmelde
pingpongballen. ‘Goed, dan gaan we nu verder met
agendapunt één: het afschaffen van de stemming op de
AV. Zoals eerder besproken zien we toch in dat..’ Weer
geklop op de deur. De ab Actis van de Stacie doet de
deur open. We zien dat er ergometers de zaal in gesleept
worden voor de sparwedstrijd. ‘Sorry hoor, maar we
hebben het hok vanaf nu afgeschreven!’ Carlijn stapt op
en kijkt op de deur. Er stond een groot kruis door haar
afschrijving. ‘We maken het in de zaal wel af, dan..’. De
doodsreutel van een ergometer verwelkomt hen in de
zaal. Dit wordt nog een lange avond.

Bouw en verbouw van ‘de Punt’

Aan het begin van de jaren ‘90 was roeien populair
onder studenten, maar Orca en Triton borrelden en
aten nog in dezelfde zaal, een situatie die om bekende
redenen onhoudbaar was. In 1995 vond daarom de
feestelijke opening, in aanwezigheid van Erica Terpstra,
van het nieuwe deel plaats. De Driewerf werd daardoor
bestemd voor 1500 gebruikers. Maar de populariteit
neemt nog verder toe. In de twee decennia die daarop
volgen, groeien de drie Utrechtse roeiverenigingen
gezamenlijk met een krappe duizend leden.

De Driewerf raakt overbevolkt en Tritonezen willen
niet minder, maar meer. Meer ruimte in de keuken,
meer ruimte om te vergaderen en meer kwaliteit in het
krachthonk.
Na jaren vergaderen met Viking en Orca, geeft
Stichting De Driewerf begin 2018 het startschot voor
de verbouwing van €1.700.000. Hierdoor kan het pand
uitgebreid en verduurzaamd worden en binden de
verenigingen zich voor de komende vijftien jaar aan het
gebouw.

De nabespreking

‘Nou, jongens, heel fijn dat we weer eens hebben
kunnen trainen. Leg de boot maar vast in de stellingen,
dan bespreken we hier even na!’ zegt Harmen. Hij was
de enige coach die vanavond kon. Dames 27 hijst de
Barry van der Zaan-Socrates onhandig uit het water,
een paar schagen op. Nadat Debby de helft van de boot
zachtjes geaaid heeft met een oude, natte handdoek,
volgen commando’s om hem in de loods te leggen:
‘Goed, Tillen, op na, een, twee, nu!’ ‘Moet je niet gewoon
“na nu” zeggen, of tot drie tellen? Ik denk dat dat er nu
zaken een beetje door elkaar heen gaan lopen.’ ‘Simone,
hou je bek en blijf lopen met die boot!’ De boot wordt,
tegen alle waarschijnlijkheid in, veilig in de stelling
gelegd. ‘Goed, als we allemaal even weer erbij komen,
lijkt het me handig dat iedereen eerst zelf iets zegt hoe
hij het vond gaan, op volgorde van schoenmaat.’
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De ploeg kijkt omlaag. Uiteindelijk neemt Petra, een van
de drie met maat 35, het woord. ‘Ik denk dat we, zeker het
eerste deel, moeite hadden met de pik..’ ‘Inpik of uitpik?’
vraagt Harmen ter verduidelijking. ‘Eehrm, allebei..’
‘Boot! Boot!’ klinkt het van buiten. De wedstrijdploeg
marcheert met een 8+ naar binnen. Debby krijgt een
tikje tegen haar hoofd met de boegbal. ‘Weg hier, vuile
compo’s! Nabespreken doe je boven maar.’ Met Harmen
voorop zoekt Dames 27 hun toevlucht in de verwarmde
gang. Uit de keuken klinkt de zomerhit van 2015. Heren
7 staat bij de verwarming na te bespreken, zo te horen op
volgorde van contacturen. Om de hoek is de Democracie
druk aan het vergaderen. ‘Ik zal de tips wel in de app
zetten..’ oppert Harmen verslagen, terwijl Dames 27
afdruipt richting de kleedkamer.

Maquette driewerf
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Wat betekent dit voor mij?
Kan ik de zaal in?

Gaan we hier harder van roeien?

De verbouwing is - naar verwachting - in oktober klaar. Eis aan
de fasering van de aannemer is dat er in onze zaal niet verbouwd
wordt tijdens de UIT en afroeiperiode. Het is onduidelijk
hoeveel overlast we krijgen wanneer de zaal wél verbouwd
wordt. Misschien moeten we af en toe gaan borrelen bij Orca.

Niet direct. Wel kan er tijdens de verbouwing
altijd geroeid worden. We moeten dan af
en toe bij Viking douchen of ergens anders
nabespreken. De loods wordt niet verbouwd,
dus de boten kunnen op hun plek blijven.

Kan ik blijven pompen?

Wordt het Merwedekanaal ook verbouwd?

Ja, maar dit gebiedt creativiteit. Het krachthonk zal aan het einde
van de verbouwing aan de beurt zijn. Wanneer het verbouwd
wordt, zullen we moeten uitwijken naar het nieuwe krachthonk
van Viking, noodwanden moeten plaatsen of een externe locatie
huren.

Ja, maar helaas niet ten gunste van het roeien.
In de komende vijftien jaar is er echter geen
zicht op een beter alternatief binnen de stad
en zal er uitgeweken moeten worden naar
Vianen. Dit betekent niet dat de strijd om (en
op) het kanaal gestreden is!

Wat moet het kosten?

Keuken

Commissiehok

De leefruimte van de muizen wordt met de helft
vergroot, maar zelf gaan we er ook op vooruit. Nieuwe
apparatuur en meer werkruimte maken het eten beter,
gezonden en het koken veiliger.

Heringericht en gedupliceerd. Het lijkt net een
beleggingenportefeuille eind jaren 90. Zal hiermee
het aantal commissie’s ook verdubbelen? Vergaderen
wordt hiermee in ieder geval pas écht populair. Meer
ruimte op Triton voor vergaderen zorgt in ieder geval
al voor meer activiteit van (ouderejaars) leden. Nu
is het wel zaak niet ook het aantal achtergebleven
attributen te verdubbelen.

De zaal
Een derde meer ruimte! In combinatie met het
nieuwe buffet hoef je nooit meer naar huis. Als
je dat wil, is het aan te raden een lunchpakketje
mee te nemen.

Groter! Beter! Schoner! Harder! Meer! De
Pompcie rekruteert nieuwe leden. Stuur nu uw
sollicitatie, met motivatie en bankdrukschema.
COMMISSIE
RUIMTE #1

ARCHIEF
KAMER

KLEEDKAMERS

Als eigenaar van het pand, wordt de verbouwing betaald
door Stichting De Driewerf, die daarvoor gespaard heeft. De
spaarrekening wordt aangevuld met een lening en subsidie ten
behoeve van verduurzaming. De lening wordt terugbetaald uit
de besparing op onderhoud en energiekosten.

Krachthonk

ZAAL
KEUKEN

BESTUURS
KAMERS

+30%

+52%
COMMISSIE
RUIMTE #2

NIEUW

COMMISSIE
RUIMTE #1
ARCHIEF
KAMER

TOILETTEN

KLEEDKAMERS

Dames +5

ZAAL

KEUKEN
KRACHTTRAININGS-

Heren +3

BESTUURS
KAMERS

+30%

+ FYSIORUIMTE
+52%
+29%

COMMISSIE
RUIMTE #2

NIEUW

TOILETTEN

Dames +5
Heren +3

KRACHTTRAININGS+ FYSIORUIMTE
+29%

URV Viking
U.S.R. “Triton”
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A.U.S.R. Orca
Gemengd Orca + Triton
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Pompen met...
Claire Walchenbach

DOOR BRAM SCHRÖDER
EN ANNEFLEUR VAN WANROIJ

‘Pas op, booot’, wordt er geschreeuwd op het vlot.
Stoer uitziende wedstrijdroeiers draaien een 8+ een
kwartslag om haar zo de loods in te sturen. Naarstig
bukt een groepje comporoeiers in witte hemden om
de boot te ontwijken, en hun weg naar de zaal niet te
laten versperren. De avond valt en de dag op Triton
zit er voor de wedstrijdroeiers bijna op. Vanaf het
ochtendgloren tot en met de klok van tien in de avond
trainen en eten zij op Triton. Maar hierna verlaten
ze ‘de Punt’ om de spieren te laten rusten, en het is
vaak pas dan dat menig comporoeier de zaal betreedt.
Natuurlijk, ook zij roeien en sporten op Triton, maar
de sociale interactie vindt hierna vaak pas plaats aan
het buffet. De levenscycli van gemiddelde wedstrijden comporoeier verschillen dus nogal.

In de rubriek ‘Pompen met’ duiken een comporoeier
en een wedstrijdroeier samen het krachthonk in. Want
waar kom je nu nader tot elkaar dan zwetend op de
ergo, sjorrend aan de gewaichten, of stretchend op de
mat? Er is zeker wel sprake van een kloof tussen de
wedstrijd- en composectie dus tussen de bedrijven
door is er tijd voor vragen, om zo meer over elkaar te
weten te komen. In deze eerste editie pompen we met
Claire Walchenbach uit de middengroep Lichte Dames,
en winnares van het Nederlands Kampioenschap
Indoorroeien 2017 in het lichte dames gevorderden
veld.
Het leven van een wedstrijdroeier, hoe is dat?
‘Ik vind het echt onwijs leuk. Je werkt met iedereen
ergens naar toe en dat geeft veel energie. Ook in de
middengroep nu. Ik ben altijd al iemand geweest die
ergens echt voor wil gaan. Buiten dat het soms jammer
is dat je niet even los kan gaan of een feestje mee kan
pakken brengt het wedstrijdroeien mij veel. Ik heb er wel
mijn leven voor om moeten gooien maar voor mij heeft
dat positief uitgepakt. Ik heb meer discipline gekregen.’
Wat weten veel comporoeiers niet van wedstrijdroeiers?
‘Wat ze vaak zeggen is dat wij geïsoleerd leven. Toch is
dat niet zo. Je maakt het namelijk zelf zo geïsoleerd als
je wilt. Natuurlijk ben je soms moe en moet je vaak wat
rustiger aan doen maar je kan er best veel naast doen.
Dat weten veel mensen niet. Ik zie mijn compoploeg
bijvoorbeeld nog elke week. Het is niet zo dat
wedstrijdroeiers onder een steen leven. De composectie
ziet ons minder omdat wij op andere tijden op Triton
zijn. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de kloof tussen
compo- en wedstrijdroeiers minder groot gaat worden.
Door bijvoorbeeld de eerstejaars meer van de sfeer
tijdens wedstrijden mee te geven.’

8

Is de band tussen compoploegen en
wedstrijdploegen vergelijkbaar volgens
jou?
‘Nee, die band is wel anders. De
wedstrijdploegen zien elkaar vooral in
sportverband. Maar het is ook zeker gezellig!
De manier waarop je bij elkaar bent gekomen
is alleen ook anders dan bij een compoploeg,
dus heel gek is het niet. Je praat vaak
over andere dingen. De roeiprestaties zijn
natuurlijk een interessant onderwerp van
gesprek. Als ik de lichte pikken langs zie
lopen is vaak het eerste waar je over begint
hoe het met hun gewicht gaat. Dat zie ik bij
compoloegen nog niet zo snel gebeuren.’

“

Veel mensen begrijpen
het niet, maar ik vind
krachttraining écht het
leukste wat er is!
Na ‘even warm roeien’ op de ergometer, verplaatsen
we de training naar de gewichten. Hup een stok
van 30 kilogram in de nek en in series van tien
allerlei verschillende spieren trainen. Na vijf van
die series voelen de armen alsof ze vol zitten met
dubbelvla. Dit kan iemand toch echt niet voor de
lol doen?
Hoe vaak train je per week, en vind je die krachttrainingen echt leuk?
‘Ik train nu zeven keer per week. Veel mensen begrijpen
niet wat ik zo leuk vind aan krachttrainingen maar ik
vind dat het leukste. Ik ben er goed in en vooral op de
ergo kan je goed zien wat je terug krijgt voor alle moeite
die je erin stopt. Je ziet het resultaat. Op het water roei
ik voorlopig een skiff. Dat vind ik eigenlijk wel chill!’
Naast trainen op kracht, hoe word je als roeister nu
echt beter?
‘Wat betreft de techniek blijven er altijd puntjes die
beter kunnen. Zelfs bij de beste roeiers is dit zo. Voor
mij is een training geslaagd als ik de puntjes die ik
voorafgaand aan een training heb gekregen voor langere
tijd kan verbeteren. Dus langer dan een paar halen.
Perfectionisme is goed, toch probeer ik hier niet teveel
van te hebben. Ik heb af en toe wel trainingen waarbij ik
denk; ‘wat doe ik? Waarom lig ik hier in dit bootje in het
water?’ Toch kan ik ook tevreden zijn met een training
als het goed gaat, dan denk ik, dit was echt chill.’’

Hèhè, er mag uitgefietst worden nu. Dat bevalt wel, rustig
die trappers laten draaien. De ademhaling die klonk als een
verstopte gootsteen ook weer even onder controle krijgen. Er
is nu ruimte om een wat serieuzer onderwerp aan te snijden.
Dat op orde houden van het lichaamsgewicht, wat voor veel
wedstrijdroeiers noodzakelijkerwijs moet gebeuren, is dat wel
gezond voor menselijk lichaam en geest?
Is zo’n levensstijl als die van een wedstrijdroeier wel
gezond?
‘Vooral het afvallen was vorig jaar best lastig. Nu
zit ik op een sportdieet waardoor ik zorg dat ik alle
voedingsstoffen binnen krijg. Ik mag maximaal 59 kilo
wegen. Ik weet dat dit voor mij geen gezond gewicht
is, maar ik doe dit voor een doel en bij dat doel hoort
dit gewicht. Je hoort soms wel verhalen over mensen die
geobsedeerd raken door hun gewicht, maar ik ben zelf
nuchter genoeg om te weten dat 59 kilo voor mij eigenlijk
geen gezond gewicht is, maar dat het nodig is om mijn
doel te behalen. Door het sportdieet hoop ik vast op de
59 kilo te blijven waardoor ik niet hoef te crashen. Dat is
wel echt ongezond.’
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Crashen in een slaapzak?
‘Haha, ja dat gebeurt. De avond voor je wedstrijd kijk je
naar je avondgewicht. Je weet namelijk hoeveel je in een
nacht nog af kan vallen. Als je dan weet dat je het niet
gaat redden met het aantal grammen wat je nog af gaat
vallen in de nacht dan ga je in thermokleding liggen in
bed of heel warm douchen. Hierdoor zweet je veel en val
je af. Sommige mensen denken dat ik dit de hele nacht
doe maar ik doe het vaak maximaal een uurtje en dan
ben je wel op gewicht. Het klinkt voor mij eigenlijk best
normaal, maar ik snap dat andere mensen denken: waar
de fack ben je mee bezig?’
‘Het is soms wel lastig dat mensen op een bepaalde
manier naar je kijken, en een mening hebben over wat
je aan het doen bent. Ze denken bijvoorbeeld ‘zo, zij is
wel heel mager geworden’. Maar ze zeggen dit dan niet
tegen mij, maar tegen vrienden die heel dicht bij me
staan en vragen zich af of het allemaal wel gezond is, en
of het wel goed met me gaat. Ze oordelen dan eigenlijk

over mijn gewicht en uiterlijk terwijl ze helemaal niet
weten wat ik aan het doen ben. Ik weet ook dat dit niet
optimale condities voor me zijn, maar het hoort nu
eenmaal bij het topsportdoel dat ik heb.’
Dan rest ons nu nog het stretchen op de mat. Daar kan het
interview letterlijk wat gerekt worden. Heerlijk is dat altijd,
even de hamstrings, kuiten, en liezen pijnigen. Erna voel je je
weer zo soepel als Jackie Chan in zijn jongere jaren. Tijd om af
te sluiten met een rijtje clichévragen!
Wat mis je aan het compoleven, een lekker frietje op
zijn tijd bijvoorbeeld?
Ik heb niet alle vrijheid om zomaar even weg te gaan
want je mist zo drie à vier trainingen. Stel ik wil een
weekendje weg met mijn compoploeg dan moet ik dat
altijd om mijn wedstrijdroeileven heen plannen. Die
vrijheid die je als comporoeier hebt, die mis ik soms wel.
Op het gebied van eten las ik wel eens een cheatday in,
anders is het niet vol te houden, en één patatje maakt
volgens mij het verschil niet!’

“

Soms heb je een cheatday
nodig, dat ene patatje
maakt het verschil niet.
Wat is je uiteindelijke doel?
Ik wil sowieso proberen ‘overgangs’ te worden. Dus dat
je zonder mouwtjes mag roeien. Om dit te bereiken moet
je drie keer een klasserend blik winnen. Ik heb er nu een,
dus ik moet er nog twee winnen. Verder is mijn doel op
de korte termijn vooral weer helemaal fit worden, zo
fit als dat ik bij de NKIR was. En dan daarna zie ik bij
wedstrijden wel waar ik uitkom, en hoe goed het gaat.
Ik weet gewoon nog niet echt waar ik lig tegenover de
rest van Nederland. Ik ga gewoon hard trainen en niet
stoppen voordat ik alles eruit heb gehaald. Gelukkig
studeer ik nog wel vier jaar, dus tijd genoeg!’
Dan tot slot, wat is het mooiste dat je tot nu toe hebt
bereikt?
Het beginneling af worden en twee keer winnen op de
Damen Regatta was met mijn ploeg denk ik het mooiste
moment. En voor mezelf toch wel mijn overwinning op
NKIR, er stonden zoveel mensen te kijken, en dat heb ik
echt op eigen kracht bereikt, dat was zo vet!’
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DE WITTE LEGGING
Sanne van Rij is gek op de kleur wit,
behalve als ze erin zou moeten roeien..

DOOR SANNE VAN RIJ

Geen kleur zo veelzijdig als wit: kalk je koffietent er mee onder en je verschijnt veelvuldig
op ‘Insta’, trek een jurk of hemd aan in de kleur en je bent de zomer zelve, koop een bosje
lelies en de ontvanger beschouwt je als een engel. Wit is het doek, de vlag, een bruid, die
eerste winterdag vol sneeuw. Wit werkt, altijd. Behalve…
Als het om de roeilegging van een handjevol andere verenigingen gaat.
Inmiddels lijkt het ondenkbaar dat er ooit een dag was waarop ik nog níet van dit fenomeen
afwist. Achteraf gezien was ik liever bleu gebleven – in dit geval, laten we wel wezen, een
stuk aangenamer dan blanc. De eerste confrontatie moet op de NOOC-opening hebben
plaatsgevonden: waar ik in den beginne nog als een jong, onbeschreven blaadje over het
terrein huppelde, werd die hoedanigheid een aantal secondes later bruut verstoord door het
(ietwat intieme) uitzicht op het achterlijf van drie dames. Niks mis mee, hoor ik je denken,
wat klopt: ware het niet dat ze hun benen in het meest onflatteuze schepsel ter wereld hadden
gestoken. Vrijwillig? Ik denk het niet. Medelijden? Absoluut.
Niks mis met de viering van het vrouwen- en mannenlichaam, wat mij betreft trotseer je
de straten standaard in een nauwsluitend ornaat. Maar: dan moet het wel jouw keus
zijn, wat, gok ik, voor al die arme roei(st)ers niet het geval is. En dat terwijl de witte
legging in de wereld der mode al jaren onder de categorie crocs, sokken in sandalen
en de laaghangende broek valt: kortom, ongein die je niet aan je lijf wil hebben.
Kijk, nou kan je zeggen: meid, wat maakt dit nou allemaal precíes uit wanneer je er alleen
maar in hoeft te sporten? Zo’n legging dient toch alleen praktisch te zijn? Klopt, deels. Maar je
gaat mij niet vertellen dat je niet –heel stiekem- vol tevredenheid naar je eigen, donkerblauwe
legging hebt geloerd toen je weer een rode string door zo’n kletsnat wit exemplaar zag
schijnen. Sneu, want dat meisje had het niet door, maar de rest van de aanwezigen wel. En dat
leidt toch af van waar het op zo’n wedstrijd om moet draaien: roeien!
Daarom: een oproep aan alle schuldige verenigingen om die witte leggings eens flink in de
ban te doen. Waarom zou je, te midden van een KNSRB-palet dat zoveel kleuren kent, precies
kiezen voor de tint waarvan sceptici zich al jaren afvragen of het überhaupt wel een kleur is?
We weten allemaal waar de K in ‘KNSRB-wedstrijd’ voor staat, en bij de koning ga je ook niet
op de koffie in je kloffie: is immers niet zo netjes tegenover de gastheer. Als je wit weer haar
vredige imago wil teruggeven, zal de meest niet-verhullende sportbroek van de eeuw toch
echt vervangen moeten worden: bespaart een hoop schalkse blikken én onzekerheid. Als wit
dan toch een kleur is, laat het dan het schuim op je overwinningsbiertje zijn.
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Wat zijn de verschillen?

DAMES VIER
OP DE VARSITY
In de afgelopen editie van het Tritonblad kwam het vrouwennummer al ter sprake,
maar nu dit jaar ook Triton met een Dames Vier de Varsity gestart heeft kon ik de
verleiding niet weerstaan om onze dames een aantal vragen te stellen. Ik sprak Eva
Simkens en Eline van Marle.

Eline: “Het is twee kilometer in een vier-zonder. Als je
vrouwen drie kilometer in een vier-met moet laten gaan
dan ben je drie kwartier verder. Dat is niet spannend.
Ik vind die aanpassing juist goed. Ook vind ik de vierzonder beter bij dames passen, omdat het een nummer
is waar iets meer souplesse voor nodig is. Dat vind ik
leuk om te zien.”
Hebben jullie al ideeën voor andere tradities?
Eline: “We hebben vier sjaaltjes gekocht – het wordt een
soort doorgeef-sjaal. Elke roeister borduurt haar naam
op de sjaal, waarna zij hem doorgeeft aan degene die
haar positie overneemt. Over tien jaar staan er dan tien
namen op en wordt het een grote sjaal met allemaal
labeltjes. Daarnaast lijkt het ons erg leuk, en in het kader
van de verbouwing ook makkelijk, om een grote spiegel
in de kleedkamer te hangen waarin je je hele lichaam
ziet. Die missen we nu. Dan kunnen we daar misschien
namen in graveren of plaatjes er omheen hangen of als
er een keer gewonnen is iets bijzonders met die spiegel
doen.”

Zouden de tradities die nu bij de mannen bestaan,
zoals in het water springen, ook bij de vrouwen
traditie moeten worden?
Eline: “Voor mij hoort dat bij de mannen. Het is ook
vervelend voor verenigingen om, stel beide nummers
worden door hen gewonnen, twee keer het water in te
moeten. En het is veiliger, omdat er ook nog nummers
na de vrouwen starten.”
Eva: “Misschien kan er, als het vrouwennummer beter
ontwikkeld is, een andere leuke traditie voor vrouwen
bedacht worden. Dat ze bijvoorbeeld met bloemen gaan
gooien. Ik had het daar met Bas over, die vroeg of we nu
ook ons eigen fietsenrek en een eigen kapstok krijgen. Ik
ben het met de mannen eens dat zij er lang voor gewerkt
hebben om dat te krijgen. Het is leuk om andere tradities
te bedenken voor vrouwen, het hoeft niet allemaal
precies gelijk te zijn.”

DOOR ANNELIES HOMMES

FIJNE FEITJES
Ter herinnering: waarom startte Triton vorig jaar,
toen de Dames Vier weer terug kwam op de Varsity,
het vrouwennummer niet?
Eva: “Wij wilden best graag starten, maar Monica en
Willeke roeiden toen bij de Bond en het NK zit dicht op
de Varsity. Wel hadden we veel middengroepers, dus
desnoods wilden we daarmee starten, maar Nereus legt
elk jaar een boot met alle bondsroeiers op het water.
Daarnaast konden een aantal middengroepers ook in het
beginnelingenveld starten. Toen bleven er weinig over
voor een vier-zonder.”
Eline: “Triton als vereniging staat wel heel erg open
voor een Dames Vier. Het is niet dat de traditie het
vrouwennummer niet toelaat binnen Triton, maar meer
dat andere verenigingen zulke goede boten op het water
leggen. Er kan dan misschien beter getraind worden
voor een ander doel dan het starten van de Varsity. Toch
doen we dit jaar wel mee, omdat we als organiserende
vereniging een signaal willen afgeven dat we het serieus
nemen. We vonden het jammer om te zien dat vorig jaar
alle K.N.S.R.B.-verenigingen op het water lagen, behalve
Triton.”
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Vinden jullie het mannen- en het
vrouwenhoofdnummer te vergelijken?
Eline: “Nee.”
Eva: “Nu in ieder geval niet. Het zou misschien kunnen,
maar het moet nog heel veel groeien. Als ze het gelijk
willen maken, zal de regel dat een iemand in de boot
maximaal twee jaar klaar mag zijn met studeren
versoepeld moeten worden. Verenigingen kunnen dan
echt hun beste roeiers in de vier zetten.”
Eline: “Het vrouwennummer kan nog wel groeien,
maar ik denk niet dat het ooit gelijk wordt met de Oude
Vier en dat hoeft ook niet. Dat nummer bestaat al 135
jaar. Daarnaast gaat het bij mannen nou eenmaal harder
en dat ziet er spectaculair uit.”
Eva: “Het zou al mooi zijn als het vrouwennummer
beter ontwikkelt – als de verenigingen echt hun beste
roeiers erin gaan stoppen zodat je ook bij de vrouwen
spectaculaire races krijgt.”

- Eva eet altijd een mars voor een wedstrijd.
- Voor een wedstrijd eten Eva & Eline altijd een ijsje bij IJs & Zopie (de Orca-ijszaak).
- Bij Triton is het vaak de stuur die dispensatie krijgt.
- De Dames Vier startte in de Tokyo.

Foto: Ellen de Monchy
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HET DONKERBLAUWE
BRUIDSBED
Beste lezer, ook dit jaar zijn Boris en zijn ploeggenoten terug. Zij worden, net als ieder ander, ouder. Het
eerste jaar, waarin je elkaar meer ziet dan je lever aankan, is ruimschoots voorbij. De een gaat wedstrijdroeien,
de ander coacht veel, doet een commissie, of verdwijnt van de radar. Op ploegvakantie is een volgende stap.
Samen wat van de wereld zien, grensoverschrijdend chillen, buitenlandse bieren drinken. Tien dagen samen,
als dat maar goed gaat. Leest u met Boris mee?

DOOR MATTHIAS LUKKES,
BRAM SCHRODER EN SEAN WILLEMSE

PROLOOG
‘Ach joh, we kunnen plannen wat we willen maar het
komt er uiteindelijk toch niet van!’ zegt Haas. De koude
couscous sputtert uit zijn mond terwijl hij spreekt, een
stukje paprika hangt nog tussen zijn grote voortanden.
Nomen est omen. ‘Jawel, als we daadwerkelijk op tijd
boeken, dan moeten we ook echt gaan, en dan gaan
we echt, omdat we daadwerkelijk geboekt hebben!’
brengt Bernard er tegenin. De geur van ongaar vlees in
combinatie met een herfstbok vult de omgeving. ‘Er is
dus wel meer animé dan vorig jaar?’, vraag ik met een
ietwat dubbele tongval. ‘Animo’, verbetert Laurens
me. Haas schrokt nog een berg droge rijst met sambal

naar binnen. ‘Waarom krijg jij wedstrijdporties? De
selecties zijn net rond, en jij zit er niet in.’ vraagt Fred
Gilette verbaasd. ‘Volgend jaar wordt echt mijn jaar,
jongens’ brengt Haas er vastbesloten tegenin. Gilette
lacht, en wendt zich weer tot de vrouwelijke barcie.
‘Zeg, ken jij eigenlijk de mop van die bloem?’. De barcie
kijkt wat versuft, maar besloot met het oog op haar
Tritoncarrière toch te lachen. ‘We moeten onze ploeg
naar een ander niveau tillen, jongens. We hebben vorig
jaar de NOOC opening uitgespeeld. Het is tijd dat Heren
18 internationaal gaat!’. Laurens staat inmiddels op een
barkruk door de zaal te oreren.

“

“Vo wil hij uitdrukken,
maar hij houdt zijn hand
aan de verkeerde kant.
O-V staat er nu”

We zijn het er over eens dat we dit jaar wel willen gaan,
en nu bediscussiëren we de plek van bestemming. Bier
drinken in Barcelona, dansen in Dublin, of luieren in
Lissabon? Verschillende opties passeren de revue.
Laurens wilde ook wat te snuiven hebben, cultuur
welteverstaan. En Haas moest met oog op de selectie
voor volgend wedstrijdseizoen in ieder geval fit kunnen
blijven in de zomer. Bernard maakt een v-gebaar
met middel- en wijsvinger en houdt deze naast zijn
opengesperde mond. ‘Vo Barcelona wil hij uitdrukken,
maar hij houdt zijn hand aan de verkeerde kant. O-V
staat er nu, en dat brengt me op een idee. ‘Jongens,
laten we gaan interrailen!’ Van stad naar stad, voor
ieder wat wils, en het is goedkoop!’ ‘Goed idee Boris,
en dan vragen we onze coach Trijntje mee, puur voor de
ironie’, zegt Gilette. Bernard geeft de bel een kopstoot.
Het lijkt beklonken. ‘Oke. Morgen! Morgen maak ik een
groepsgesprek, en dan spreken we volgende week af!’
schreeuw ik over het buffet.

Het werd een druilerige donderdagmiddag halverwege
maart. De lente probeert met al haar kracht al door te
breken maar wordt nog net overstemd door de naweeën
van koning winter. Er valt van die regen die je niet doet
beseffen dat je nat wordt. We spreken bij mij af om een
plan te maken. Trijntje had daadwerkelijk toegezegd
mee te gaan, wat niemand verwacht had. Inmiddels is
het te laat om nog terug te krabbelen. Ze is altijd al zo’n
vrouw geweest die beter met mannen overweg kan dan
met vrouwen. Een voor een kwamen ze tot hun eigen
verbazing ietwat natgeregend binnen. Ik heb 7 biertjes
gepakt. Iedereen was er: Laurens, Bernard, Haas, Fred
Gilette, Trijntje, en ikzelf. Ploeggenoot Harm heeft het
weer eens laten afweten.
Er was besloten dat we tijd hadden voor maximaal
twee steden. Bernard moest op tijd weer terug zijn
voor een zeiltrip in Griekenland met z’n vader, Haas
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moest volgens zijn sportschema aan de lopende band
op de lopende band, en Laurens had niet voor niets
een museumjaarkaart aangeschaft. In navolging van
wat nog maar weinigen voor ons aandurfden besloten
we vanuit Utrecht via Berlijn naar Praag te treinen. Een
tiendaagse interrail-pas was zo gekocht en nu struinen
we het internet af op zoek naar goedkope hostels als
de Come Er Maar Inn en de Erischalzeitpljek. Veel luxe
hoeven we niet te verwachten. Trijntje moet eerder weg;
ze heeft nog een afspraak en wilde dit keer echt op tijd
komen. Zodra ze de deur achter zich dichttrekt, neemt
Haas het woord: ‘Wat er ook gebeurt, niemand regelt
Trijntje.’ ‘Maar we gaan interrailen, als we geen treintje
regelen komen we nergens!’ zegt Gilette. Er klinkt een
collectieve zucht, en we besluiten een einde aan de
avond te maken. Ik ruim 7 lege flessen op. Eigenaardig.
De rest vertrekt, en ik blijf alleen achter.
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DE AANSLAG
(OP DE LEVER)

De klok slaat, half 3. Ik wandel rustig door de
Noordertunnel en neem de trap perron 7 op, nog alle
tijd. Laurens zit op een bankje aandachtig een reisboek
te lezen, Trijntje staat naast hem. Net als ik ze wil
begroeten, voel ik een harde klap op mijn schouder.
Ik draai me om en zie een jongen in een besmeurd
wit hemd, 2 vochtige lijnen lopen van het boord naar
beneden. Het is, natuurlijk, Bernard. ‘Gooooozer!!’ Een
walm van alcohol overvalt me. ‘Boris, lul, klaar voor?
Supermooi verhaal, huisgenoten van me hadden nog
een any-timer op me, werd net wakker geschud en kreeg
er 2 voor m’n kiezen, dierlijk toch?’ Ik groet hem en geef
een ongemakkelijke glimlach. De aanwezigheid van
Bernard is het hele perron niet ontgaan en Laurens kijkt
eindelijk op uit zijn boek. Trijntje had hij nog niet gezien.
‘Haa jongens, goed dat jullie er zijn, zin in de reis? Als
we op tijd aankomen, kunnen we nog nét de city-tour by
night pakken, schijnt een echte must do te zijn.’ ‘Ik ken
nog wel een must do!’ hoor ik Gilette achter me zeggen.
Ik wil het boekje in handen nemen om de route te
bekijken, maar Bernard grijpt mijn hoofd en duwt een
rietje in mijn mond. Ik probeer me los te maken, maar
Gilette en Haas komen in actie en werken me tegen
de grond. Bernard komt op mijn borst zitten. ‘Dacht je
dat we het vergeten waren, feutje? Gefeliciteerd pik,
trek je bak!’ Net ontboden voor de OC nemen ze hun
functies als Commissarii Hydrateren I, II en III blijkbaar
erg serieus. Een halve liter Holger pilsener wordt door
een grote trechter, of een kleine vuvuzela, in mijn mond
gegoten. Ik kom overeind op het moment dat de trein
langs het perron tot stilstand komt. In de coupé neem
ik plaats bij het raam en voel ik mijn oogleden zwaar
worden. Net voor ik in slaap dommel, zie ik een silhouet
de coupé instappen - zijn gezicht komt me vaag bekend
voor.
We lopen naar de receptie, waar een kleine rij ons op staat
te wachten. ‘What can I do for you gentlemen?’ Gillete
neemt het woord: ‘Eine Sachertorte und schnell! Anders
soll ich jeder…’ Laurens valt hem in de rede en vraagt
de reservering op. Bernard neemt alvast de sleutels aan
en trekt een sprint. Zijn lichaam lijkt echter onwennig
aan deze krachtinspanning en weigert mee te werken,
waardoor het meer snelwandelen wordt. Als Haas en ik
aankomen op de kamer, zit Bernard hijgend te wachten.
Haas loopt de WC in, waarna een combinatie van een
boer en een schreeuw uit de strot van Bernard volgt:
‘Haa Haas, gieren met je bek!’ Met rooddoorlopen ogen
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trekt Haas een fles leeg met een inhoud die het midden
houdt tussen melk en de reisflacon shampoo die ik kwijt
ben. Bernard zet zijn machinistenpet op.
De avond is begonnen. Hij tovert een half pak kaarten
uit de binnenzak van zijn jasje. ‘Goed, treinbakkenperen
met de Europese wet- en regelgeving. Let erop dat je
je buitenlandreis minimaliseert door gebruik te maken
van je studenten-OV. Je moet dan wel uitchecken bij
het grensstation, anders krijg je per 20 kilometer 3
strafbakken. Als je dan bent uitgecheckt, is het belangrijk
om te kijken wat voor lokaal vervoer je moet nemen. Stel;
je stapt in de U-bahn, dan moet je kijken of je kaartje lang
genoeg geldig is. Als je niet genoeg zones hebt…’ De rest
van de groep kijkt met glazige ogen het luchtledige in. Ik
kijk rond, en ik merk dat Trijntje met intense focus naar
de lege stoel naast me kijkt. Een knik, en ze staat op om
naar de wc te gaan. Ik voel een kleine vlaag wind langs
me heen gaan. Bernard blaast twee keer op zijn fluit.
Gilette rent een rondje om de stoelen. ‘5 strafbakken!
Niet meer na het fluitsignaal instappen!’

“

die me vaag bekend voor komt. De blonde korte lokken
en die natte scheiding, de bril die half op zijn neus hangt,
kan maar van één iemand zijn – Harm. Hij knikt naar
me. Verlamd kijk ik toe hoe hij tegelijkertijd het shirt
van Trijntje en zijn eigen shirt uit probeert te trekken.
Het lukt hem niet. Trijntje wel. Ze smijt ze opzij, over
mijn hoofd heen als een van bier en rook doordrenkte

censuur. Ik heb de kracht en de behoefte niet ze van mijn
gezicht te trekken, en ik val langzaamaan in slaap. Het
geluid van de plinten naast mij vult het donker van de
kamer met een tweetonige mars.

“Misschien dat kippen ook bij
wet moeten vastleggen wat ze
willen dat er gebeurt na hun
dood. Een dönercodicil.”

Het gedruis van de club bonkt nog steeds in mijn oren.
Het laatste wat ik van Gilette en Bernard gezien heb, is
dat ze bebloed de WC uit kwamen. Bernard leek een
piercing in zijn oor gekregen te hebben, en hij liep erg snel.
Gilette probeerde tegelijkertijd zijn lach in te houden en
hem bij te houden, op weg de club uit. Laurens en Harm
hadden de club niet gehaald. Dat betekent dat ik met
Trijntje alleen over ben gebleven. Waarom had ik dan
toch 3 kaartjes voor de garderobe? ‘Zei je iets?’ vraagt
Trijntje, en ik weet niet meer of ik denk of hardop praat.
Ik frommel het laatste restje van een broodje döner mijn
keelgat in. ‘Misschien dat kippen ook bij wet moeten
vastleggen wat ze willen dat er gebeurt na hun dood.
Een dönercodicil.’ mompel ik terug. Ik hoor hard gelach
uit de buurt komen. Misschien een Nederlander die het
toevallig hoort. We strompelen terug naar het hostel, en
ik stort op bed. Ik hoor gesmak van het bed naast me
komen. Ik kijk opzij, en bovenop Trijntje ligt een jongen

TWEE TREINEN
‘Ouwe, ziek bien!’ bralt Bernard over het perron, met
in elke hand een pul bier. ‘Twee natte halzen voor
minder dan een euro! Ik ga hier nooit meer weg.’ Als
een wichelroede weet hij op de meest onwaarschijnlijke
plekken alcohol te vinden. ‘Van het perron?’ zegt
Gilette schertsend, terwijl hij Bernard een van de pullen
afhandig probeert te maken. Er ontstaat een kleine
schermutseling. ‘Amigo, haal nu je tengels van mijn
goudgele pretcilinders af’. Laurens haalt ze uit elkaar
en duwt ons richting de uitgang van het station. We
passeren als een colonne waggelende eenden een kraker
van een koepel, die het station een klassiek allure geeft.
Buiten verliest Gilette zijn evenwicht en knalt tegen een
Praagse schone. Ze begint druk en agressief te praten..
‘Kom anders m’n keuken schilderen, praten we dan
verder’ bralt Bernard achteraan de rij. ‘Dat kan je toch

niet zeggen’ zegt Laurens. Hij werpt zich tussen Bernard
en de jongedame, en biedt in het beste Tsjechisch onze
welgemeende excuses aan.
Althans, iets wat er op lijkt. Ik spreek geen Tsjechisch,
maar we hebben Laurens vaak genoeg excuses aan zijn
vriendin horen maken om te weten hoe dat ongeveer
klinkt. ‘Kom jongens, ons hostel is die kant op’. Als ik
omkijk, zie ik dat Haas al driftig staat te onderhandelen
met een taxichauffeur. Het kleine mannetje kamt zijn
zwarte snor. Haas gebaart hevig, wijst naar onze groep,
en vervolgens in de tegenovergestelde richting van ons
hostel. Laurens zucht. Gilette kijkt hem aan, en zucht
hem overdreven na. De lange reizen en korte nachten
spelen ons geen parten. Of wel. Ik heb het spreekwoord
nooit helemaal begrepen. De taxichauffeur peutert
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inmiddels met zijn wijs- en middelvinger in een klein
tinnen potje, waar een wasachtige substantie uitkomt.
Hij vervormt het met zijn duim. ‘Jsi blazén!’ zegt hij
tegen Haas. ‘Ja, blazen! Gas op die lolly!’ roept hij, en
hij grijpt de hand van de chauffeur. Ze lijken elkaar
ongemakkelijk lang een hand te geven, maar later blijkt
dat Haas de verkeerde hand te pakken heeft genomen.
De chauffeur smeert het restant in de haren van zijn
snor, en draait de uiteinden in puntjes.
Haas komt teruggelopen. ‘Ik heb goed nieuws, en ik heb
slecht nieuws. Nee, wacht, ik heb twee keer goed nieuws,
en één keer slecht nieuws. Zal ik beginnen met de klap
en dan de weg omhoog inzetten, of het slechte nieuws
sandwichen tussen de twee goede boodschappen?’
Laurens zucht nog eens. Gilette doet dit keer oprecht
mee. ‘Zeg maar gewoon wat er is, lul!’ snauwt Bernard.
De korte nachten beginnen hun tol te eisen. ‘Goed, ik heb
in de buurt een Fit for Free gevonden, dus als ik morgen
een paar uur train, lever ik waarschijnlijk maar 10 kilo
op m’n deadlift in. Het slechte nieuws is dat het hostel
onbereikbaar is met de auto. We zullen dus moeten
lopen.’ Haas laat een lange pauze vallen, waardoor ik
denk dat hij klaar is met praten. ‘En.. het andere goede
nieuws?’ Het is niet helemaal duidelijk wie het zei,
maar dat lijkt niemand erg belangrijk te vinden. ‘Oh, ja.
Natuurlijk. Ik heb afgesproken dat we zo een boottocht
kunnen doen! We worden over twee uur verwacht bij
de pier.’ Laurens veert op. ‘Prima! Hoe lang is het lopen
naar het hostel?’ ‘Maps geeft 20 minuten aan, maar het
is maar 400 meter!’

“

“Ik denk dat als we met
zeven man in een C4+ waren
gaan zitten, het aanzienlijk
comfortabeler zou zijn
geweest.”
Het blijkt de afstand tot het hostel in verticale zin te zijn.
Hoge statige gebouwen maken dat we niet ver kunnen
kijken, en slingerend door de straten van Praag vinden
we onze weg omhoog naar het hostel. ‘We moeten over
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een half uur bij de pier zijn!’ zegt Laurens, terwijl we
de sleutel van de kamer omdraaien. ‘We moeten nu echt
even haast maken.’ ‘Haas maken? Is hij kapot?’ zegt
Gilette met een zelfgenoegzame grijns. Bernard geeft
hem een stomp. Hij zet zijn zonnebril op. ‘Smoelen,
kutfeuten, en por! Hobbelen! Ik wil over een kwartier in
die boot zitten.’
‘Ik denk dat als we met zeven man in een C4+ waren
gaan zitten, het aanzienlijk comfortabeler zou zijn
geweest.’ zeurt Trijntje. ‘Jahaa, Trijntje, hou jij je mond
maar, je bent het kleinste van iedereen. En hoe kom je in
godsnaam bij zeven?’ zegt Haas. ‘Dat betekent niet dat
ik nu meer ruimte heb dan jij. Bovendien is Harm net
iets kleiner dan ik.’ Harm? Ik veer op. ‘Harm! Ik heb
hem gezien! Met jou!’ Ik wijs naar Trijntje. ‘Jij! Jij hebt
met Harm geneukt!’ ‘God, heeft dan eindelijk iemand
door dat ik ook mee ben!’ klinkt het tussen Gilette en
Bernard in. Daar zit hij - zijn blonde haren in dezelfde
natte scheiding als altijd. Niemand lijkt echt verbaasd.
‘Ik ben er al de hele tijd bij, en het lijkt wel alsof jullie het
niet door hebben! Zo gaat het de hele tijd. De hele tijd! In
ons eerste jaar ook al. Tijdens onze ploegpresentatie werd
er gezegd dat we een uitzonderlijk kleine ploeg van vijf
waren, terwijl de hele zaal zag dat daar zes man op tafel
stonden! En bij de NOOC zijn jullie toen op zoek gegaan
naar een extra roeier op de zondagochtend, terwijl ik al
in de boot zat!’ Gilette lacht even, maar trekt dan een
serieus gezicht. ‘Maar we hebben toch afgesproken dat
niemand Trijntje zou regelen deze vakantie? Oh, daar
was je natuurlijk ook niet bij, Harm..’ ‘Ik was er wél
bij! Ik was er wél! En natuurlijk hou ik me niet aan die
afspraak. We hebben al twee jaar een relatie!’
‘Wacht, wat? Twee jaar? en wanneer was je van plan het
aan ons te vertellen?’ zegt Haas verbaasd. ‘Ik heb het
al verteld! Ik heb het al zo vaak verteld, maar niemand
neemt ooit de moeite om het te onthouden! Jullie zijn
alleen maar met jezelf bezig. Ik vraag me soms af
waarom ik nog met jullie omga.’ ‘Ouwe, zeik niet zo. We
zitten oerend bien op een boot in het midden van Praag.
Dus haal dat zand uit je tovergleuf en neem gewoon een
slok.’ Bernard tovert een fles goedkope wodka uit z’n
mouw. Laurens mengt zich in de discussie. ‘Bernard, hou
eens op met die act. Je komt uit Spijkenisse. Je vader is
leraar aardrijkskunde. Doe gewoon normaal!’ ‘Doe zelf
normaal man! Met je culturele gelul. Niemand is daar in

geïnteresseerd. We zijn met de gasten op vakantie, we
willen gewoon klemmen, mooi!’ ‘Hij heeft wel een punt,
Bernard. In je eerste jaar deed je wel anders.’ zegt Haas.
Hij probeert, geloof ik, een genuanceerd punt ten tafel te
brengen, maar voor ik het zelf echt door heb, sla ik hem
met een vuist in zijn gezicht. ‘Ja, jij ook ja! Je gaat die
zware acht niet halen. Dat is de afgelopen twee jaar ook
niet gelukt. Je bent te licht. Je wordt het niet. Zet het uit
je hoofd en doe gewoon eens normaal mee!’ Haas kijkt
verbouwereerd. Hij lijkt zich even te bedenken wat hij
nu moet doen. Vervolgens beslecht hij zijn dilemma, in
het voordeel van een fysieke confrontatie. Hij vliegt me
aan.
‘Verdomme Boris, en jij dan? Je bent altijd alleen maar
aan het zeiken, en negatief aan het doen. Doe je zelf
ooit wat? Wie ben jij eigenlijk?’ Haas schudt me heen en
weer. Hij trekt zijn arm terug en slaat een keer op mijn
neus. Het duizelt een beetje. ‘Wat een geneuzel!’ hoor ik
Gilette zeggen. ‘Snap je? Omdat Boris net op zijn neus
is geraakt, ge-neus-zel.’ ‘Kap nou eens met die stomme
grappen van je Gilette, en probeer eens voor één keer
serieus te zijn’, snauwt Laurens hem boos toe. De boot
schommelt heftig, en de chauffeur probeert ons met een
oude plank hout stabiel te houden op de brede rivier.
‘Stop! Hou op! Hou op, nu!’ Trijntje trekt Haas van me
af. Ik krabbel omhoog en ga weer zitten op mijn plek. Ik
voel aan mijn neus. Het voelt wat nat. Ik zie een spoor
bloed op de hand van Haas. Iedereen is stil.

Het is Trijntje die de stilte breekt. ‘Waarom doen jullie zo
tegen elkaar? Hebben jullie niet door hoe leuk jullie het
hebben met elkaar? Alle verhalen, grappen, en serieuze
gesprekken die ik hoor van jullie, op deze reis. Hebben
jullie enig idee hoeveel ploegen er aan het einde van
hun tweede jaar nog zoveel contact hebben met elkaar?
Ik kan je verzekeren dat dat er niet veel zijn. Dus reageer
je vermoeidheid niet zo op elkaar af. Iedereen heeft het
er zwaar mee…’ ‘Iedereen heeft het er misschien zwaar
mee, maar Zwaar heeft Haas in ieder geval niet mee!’
zegt Gilette. We schieten allemaal in de lach. Ik kijk om
me heen. De burcht van Praag torent hoog boven ons uit,
de Moldau kabbelt rustig voort. In de verte gaat de zon
onder. Zo slecht hebben we het niet.

“

“Doe zelf normaal
man! Met je culturele
gelul. Niemand is daar
in geïnteresseerd. We
zijn met de gasten op
vakantie, we willen
gewoon klemmen, mooi!”
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EPILOOG
‘Dames en heren, over enkele minuten komen we geheel
volgens dienstregeling aan op Utrecht Centraal. Dat is
het eindstation van deze trein. U wordt daarom ook
vriendelijk verzocht om deze trein te verlaten. Te Utrecht
zijn er talloze andere treinen waar u op over zou kunnen
stappen. Ik kan ze nu allemaal opnoemen, maar het zijn
er te veel. Het zijn er veel te veel, dus ik ga het niet doen.
Ik moet het doen, maar ik ga het niet doen. Zoek zelf maar
uit waar u heen moet. Er zijn overal borden waar u op
kunt zien hoe laat de treinen vanaf waar waarheen gaan.
U zoekt het maar uit. Ik heb het al druk genoeg. Denkt
u bij het uitstappen aan uw persoonlijke eigendommen,
vergeet u niet uit te checken als u overstapt op een
andere vervoerder. Neemt u ‘overstappen op’ trouwens
niet te letterlijk, en ga er gewoon inzitten, dat scheelt een
hoop gedoe.’
Eigenaardig. We staan op en lopen richting de
uitgang. Een oudere dame heeft zich al voor de deur
gepositioneerd. Ze lijkt haast te hebben, maar gedraagt

zich er niet naar als ze vergeet het knopje in te drukken
om de deur open te maken. ‘Drukken, ouwe!’ bralt
Bernard door het tussenstuk. De vrouw schrikt op, en
drukt een aantal keren zenuwachtig op het knopje. De
deur schuift open, en we stromen de trein uit. ‘Waar
staat jullie fiets?’ vraagt Haas. De antwoorden zijn niet
eensgezind. Bernard en ik manoeuvreren zich al richting
de Noordertunnel, terwijl Gilette en Laurens zich
richting de roltrap begeven.
Het duurt even voor iedereen beseft dat dit het moment
van afscheid nemen is. Moegestreden vallen we elkaar
in de armen. Ik geef Harm een aai over zijn natte haar.
Het blijkt gel te zijn. Die vraag is ook weer beantwoord.
Trijntje wordt fijn geplet tussen Gilette en Haas. ‘Ondanks
alles hebben we wel een mooie tijd gehad hè jongens’,
stelt Laurens nogal melodramatisch. De respons bestaat
uit het geluid van een bierblikje dat geopend wordt.
‘Mooi, ouwe! Volgend jaar sowieso weer.’ bralt Bernard
over het perron. De reis eindigt zoals hij begonnen is.

DISPUTEN OP TRITON

CRUSH OF CRUX?
Eigen dassen, gebruiken, huizen en mores: het dispuut binnen de roeivereniging
maakt al een tijdje haar opmars. Het bestaan van individuele genootschappen is
binnen tal van KNSRB-verenigingen niet meer dan normaal, maar op Triton vind je
er geen één. Vraag blijft: waarom niet?

DOOR MATTHIAS LUKKES
EN SANNE VAN RIJ

Het dispuut is al jarenlang een bekend fenomeen binnen
het studentenleven: het ontstaan ervan gaat dan ook al
terug tot 1800, toen de eerste genootschappen binnen
een aantal corpora werden opgericht. Het doel? Een
verticale structuur binnen de vereniging vormen,
waarbij gelijkgestemden van meerdere jaarlagen een
bepaald thema uitdragen. In principe geldt dat credo
nog steeds, al is dat themagedeelte niet altijd meer intact
- het betreden van een dispuut gaat nu vooral om (heel
veel) gezelligheid.

dat ze een samenhorigheidsgevoel creëren onder alle
leden. Iedereen is namelijk trots wanneer er binnen het
(wedstrijd)roeien goed wordt gepresteerd. Vrij opgezette
disputen die primair gericht zijn op gezelligheid moeten
niet gefaciliteerd en erkend worden door de vereniging,
omdat ze dus niet ondersteunend zijn aan de collectieve
missie. Er zullen daarbij groepen ontstaan die zich via
het creëren van een eigen cultuur zullen afzonderen
van de voor iedereen herkenbare cultuur van het
verenigingsleven.“

Aangezien het gezelligheidskarakter van roeiverenigingen de laatste jaren gestaag is toegenomen,
is het floreren van disputen niet per se gek: een groot
deel van de leden wordt niet alleen meer lid voor de
roeisport, maar óók voor de gezelligheid en alles wat
daarbij komt kijken. Als het roeien na een tijdje niet
meer je pakkie-an is maar je wil wel actief blijven, bieden
disputen een reden om nog naar de vereniging te blijven
komen. Vijf van de zeven K.N.S.R.B.-verenigingen
kennen inmiddels erkende disputen, waarbij Triton en
Laga niet participeren.

Toch deelt niet elke Tritonees de mening van Puck. Zo
is er een aantal tweedejaars mannen die zich verenigd
hebben tot een ‘genootschap’. Een naam hebben ze niet,
maar er vinden wél borrels plaats en met het gala werd
een eigen strik gedragen. George Buijs is onderdeel
van de groep en vertelt: “Al voor ik mijn eerste stap
op ‘De Punt’ zette stond Triton voor mij bekend als een
eerstejaarsvereniging. Als je niet in de wedstrijdboot
stapte, stond je een jaar te wachten vol mooie
borrelavonden, goede feestjes en een ploeg gevuld met
nieuwe vrienden. Maar wel voor slechts één jaar en met
maximaal acht nieuwe vrienden. Er werd me steevast
verteld dat er ‘geen continuïteit’ op Triton heerst. Een
paar jongens uit verschillende ploegen besloten daarop
de handen ineen te slaan om borrels en evenementen
te bezoeken waar we dat anders niet hadden gedaan.
Samen staan we nu te cheffen op evenementen als de
Blasphemy, Varsity en Donkerblauwe Deuntjes.”

Triton kent volgens e.t. Praeses Puck Kole geen
disputen omdat het ten koste gaat van het collectieve
verenigingsgevoel. “Voorwaarde voor het erkennen
van een dispuut op een roeivereniging is dat het in de
kern ondersteunend is aan de missie van de vereniging,
namelijk het aanzetten tot het bedrijven van de
roeisport. ‘wedstrijddisputen’ dragen hieraan bij door
20
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Hoe het volgens George met die eventuele belemmering
van de roeicultuur zit? Hij zal in ieder geval nooit
tegenspreken dat Triton een roeivereniging moet
blijven, maar heeft daar wel een kanttekening bij. “Het
verenigingsgevoel ontstaat niet alleen in de boot, maar
ook aan het buffet en bij elkaar aan de keukentafel. De
loods zal altijd groter blijven dan het buffet, maar laten
we gezamenlijk niet té krampachtig doen wanneer
groepen zich in één van de twee begeven.”
Waar het faciliteren van disputen binnen Triton dus
niet per se hoog op de agenda staat, is een aantal
K.N.S.R.B.-verenigingen al jaren overstag: zo kent Aegir
in totaal zes disputen, zowel binnen de competitieals wedstrijdsectie. Oud-bestuurslid Kimberly KleinMeulenkamp stelt dat

daar eerder de pro’s dan con’s van worden ervaren.
“Elk dispuut bij Aegir kent ongeveer 60 tot 70 leden
uit verschillende jaarlagen. Die mix tussen jong en oud
houdt onze leden fris, actief en tevreden! Naast eigen
activiteiten organiseren de disputen ook een scala aan
feesten, borrels en barstrijden die toegankelijk zijn voor
alle leden, waardoor de disputen nauw verbonden
blijven met de vereniging. Omdat er weinig regels aan
de disputen vastkleven blijft de vrijblijvendheid intact
en ontstaat er geen groepjescultuur.” Volgens Kimberly
brengen disputen bij Aegir daarnaast de roeiprestaties
niet in gevaar omdat de selectieroeier niet voor de keuze
wordt gesteld tussen een dispuut of wedstrijdroeien: je
kan namelijk zowel participeren in een wedstrijd- als
competitiedispuut.

“Er is één concept dat
volgens sommigen wél
wat meer uitgediept
zou mogen worden: het
bestaan van verticalen.”

De kenmerkende sokken
van Verticale Heren 4
Op het afgelopen
gala droeg een
groep tweedejaars
dezelfde strik
De disputen organiseren namelijk exclusieve feesten
en drinken hun borrel niet op Vidar, maar in hun eigen
huizen. Toch zijn er ook voordelen: zo blijven leden
gemiddeld 4 tot 5 jaar lid (da’s lekker cashen) en zorgt
de langdurige selectieprocedure (in januari ben je pas
officieel ‘lid’) voor een sterke dispuutsband.*

“Het verenigingsgevoel
ontstaat niet alleen in de boot,
maar ook aan het buffet en bij
elkaar aan de keukentafel.”

Nereus ervaart daarentegen wél wat conflicten rondom
het bestaan van disputen. Zo vertelt een bestuurslid
van de vereniging: “Nereus kent een mannen- en
vrouwendispuut. Deze leverden nog wel eens gedoe op,
omdat het contact tussen het bestuur en de disputen vaak
ontbrak. Hierdoor zijn disputen officieel onafhankelijk
van de vereniging en daarmee vrij om te doen wat ze
willen. Hierdoor ontstaat er dus wél concurrentie tussen
de wedstrijdsectie en de twee competitiedisputen. Zo
is er tijdens de afgelopen selecties nog een potentiële
wedstrijdroeier uit de selecties gestapt om zich bij het
herendispuut te voegen.” Toch hebben de disputen ook
veel mooie kanten: “Het zijn echte gangmakers binnen
de vereniging. Leden van deze genootschappen zijn
verplicht vier jaar lid en zijn elke maand bij minstens
twee borrels aanwezig. Dit stimuleert andere leden ook
om gewoon lekker naar de borrels te komen.”
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Op Vidar, geen K.N.S.R.B.-vereniging, heerst de
disputencultuur misschien nog wel het meest.
Waarom? Nou, houd je vast: 85 procent van de leden
is daar aangesloten bij zo’n genootschap. Meteen na de
‘ontgroening’ vinden daar de dispuutsborrels plaats,
waar de eerstejaars zich zo goed mogelijk proberen ‘in te
likken’ bij de disputen (aldus een bestuurslid). Dit levert
aanzienlijk wat problemen op, omdat 1) deze borrels
tegelijkertijd plaatsvinden met de afroeiperiode en 2)
die overige 15 procent van de leden zó buitengesloten
is dat ze zich in het eerste jaar vaak al uitschrijven. Door
de timing van de borrels raken andere (roei)activiteiten
ondergesneeuwd, en hetzelfde geldt voor Vidar als
vereniging.

Waar veel van onze eigen leden hun twijfels hebben bij
de invoering van disputen, is er één concept dat volgens
sommigen wél wat meer uitgediept zou mogen worden:
het bestaan van verticalen. Dit zijn in principe óók
disputen (ze bestaan immers uit meerdere jaarlagen),
maar worden bij Triton niet op basis van eigen keus,
maar ploegnummer samengebracht. Diederik Staal,
derdejaars lid, zegt daarover: “Het verticalensysteem
houdt de ploegband in stand, datgene waar juist op
gebouwd moet worden. Het is daarom beter voort te
bouwen op de verticalen en die te verbeteren, zonder een
compleet nieuw systeem als disputen te introduceren.
Zo zouden we bijvoorbeeld het nummeren van ploegen
kunnen aanpassen door slechts de 5 beste ploegen op
tijd te selecteren, en de rest te laten borrelen voor de

nummers. Zo creëer je een systeem waar én roeiprestaties
meetellen én verticalen hechter kunnen worden.”
Laat het Z.E.T.I. dispuut “hitzige herders der U.S.R.
“Triton”” over een paar jaar het buffet links liggen en
borrelt het liever in de stad? Of staan we wellicht in
de nabije toekomst maandelijks om 04:00 nog bakken
te pompen in een volle zaal omdat Dames dispuut
“beschuit” niet van ophouden weet? Het valt te
betwisten. Neemt Triton in de toekomst tóch het besluit
om toegankelijker te zijn naar nieuwe initiatieven,
dan doet zij er goed aan de adviezen van andere
verenigingen te raadplegen. Bij een beetje vernieuwing
op de punt gaat ten slotte geen man overboord, maar
je hoort ‘85% van de leden’ toch écht liever in de
context van potentiële Varsity-winnaars. Daar zijn alle
verenigingen het namelijk over eens: disputen kunnen
nog zo leuk en sfeervol zijn, de roeiactiviteiten mogen
niet ondergesneeuwd raken. Kortom: balans is de
sleutel. Ironisch genoeg juist datgene wat ontbreekt na
een dispuutsbiertje of tien.

*Deze sterke dispuutsband stijgt wellicht naar het hoofd van enkele mannen: zo schroomt het herendispuut “De Watergeuzen” niet een ieder te
onderwijzen in een cursusje versieren, zoenen of zelfs ‘vrouwen vouwen’ (www.tsr-vidar.nl/vereniging).
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Lennart Smit (3e jaars)
‘Ik vind breien gewoon chill’

Suzanne de Vries (3e jaars) ‘Door die onzichtbare pen heb ik
ooit op een festival een dag lang met een schunnige tekst op
m’n arm rondgelopen, niemand die het door had’
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Maartje Schrauwen (2e jaars)
‘Wat heb ik eigenlijk veel roze in
mijn tas zitten, niks voor mij’

Narcisse Ndeke (2e jaars)
‘Mijn hele leven staat op die USB-stick’
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Dit verhaal is een bewerking van een
verslag van een reis naar Gent en de
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Bron: Utrechts Archief, 760, 155 Verslag
van een reis naar Gent en de aldaar
gehouden wedstrijd, 1948.

DOOR BRAM SCHRODER

In de rubriek ‘Triton terug in de tijd’ stappen we in een prozaïsche
tijdmachine die ons terugbrengt naar een moment uit de roemrijke
historie van de U.S.R. “Triton”.

We wanen ons in het jaar 1948. Europa hijgt nog na van
de overrompelende oorlog die drie jaar eerder heeft
plaatsgevonden. Toch komt langzaamaan de periode van
wederopbouw ten einde, trekt de economie weer aan,
en kleuren nieuwe ontwikkelingen de tijd. In Frankrijk
wordt de eerste Citroen 2CV (Deux Chevaux) ten doop
gehouden, in België voert men het vrouwenkiesrecht in,
en in Londen worden de eerste Olympische Spelen sinds
WOll geopend. Ook in Nederland gebeurt het een en
ander: de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
wordt opgericht, Koningin Wilhelmina maakt haar
terugtreden bekend, en op Vlieland trekt een windhoos
pal over een windmeter waardoor de hoogste windstoot
ooit in Nederland gemeten wordt (202 km/h).
Te midden van al deze maatschappelijke ontwikkeling
komt ook het roeileven op de U.S.R. “Triton” weer
op gang. De vloot wordt hersteld en de nodige halen
worden weer gemaakt. Er wordt zelfs zo hard getraind
dat een mannenacht besluit dat zij wel fit genoeg is om
deel te nemen aan een internationale wedstrijd (niet
de Olympische Spelen in Londen). Zonder ethische
wroeging of discussie over een eventuele boycot (het
vrouwenkiesrecht was nu immers ingevoerd) passeerde
deze ploeg de grens met onze zuiderburen, en begaf zich
naar Gent. De reis maakten zij gelukkig niet met tien in
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een Citroen 2CV, maar in een grote bus, met de boten op
het dak:
‘Ooh, veel is er eigenlijk niet over gepraat. Ineens was het
plan dwaar, en zei iedereen: ‘’Ik had het zelf kunnen bedenken,
jonge vrind’’. Het transport gaf meer moeilijkheden, en na een
eindeloze controverse trein - bus en bus - trein, gaf Cor de
doorslag met zijn verzekering dat hij best de boten bovenop
een bus zou weten te laden. Met angst in het hart werd hiertoe
maar besloten, en spijt hebben wij er zeker niet van gehad.
Want de groot deel van het plezier zou ons zijn ontgaan indien
wij deze bus en zijn onvolprezen ‘’Danny Kaye’’ [Amerikaanse
acteur, musicus en comedian, red.] hadden moeten missen.
De reis door België viel wat tegen, vooral ook door de
erbarmelijke wegen, die hard rijden onmogelijk maakten, uit
angst voor de boten. En zo was het dan nogal laat eer dat we
Gent binnenreden, waar we tot onze grote verbazing werden
opgewacht door een enthousiaste supporter, die gelift had.’
Deze supporter leidde de Tritonmannen de weg in
Gent en bracht hen naar een prachtig hotel, speciaal
voor hen gereserveerd. Aldaar werden zij ontvangen
en behandeld alsof zij de bijna afgetreden koningin
Wilhelmina haarzelf waren:

‘Deze man loodste ons naar een pracht hotel, voor
ons gereserveerd. En hier begon het pas goed: diners,
tweepersoonskamers, verwondering dat wij zonder dames
kwamen, uitstekende service en beminnelijke gastheren.
We hadden waarlijk moeite om in onze rol van befaamde
‘internationals’ te blijven, en niet op tafel te gaan dansen,
of onze man Bommel-met-de-portefeuille op de schouders te
nemen. Na een (rustige) nacht een heerlijk ontbijt, en alweer
vroeg op weg naar Terdonck, de plaats van de wedstrijden.’
Aangekomen in Terdonck besluiten de mannen,
zoals de net opgerichte VVD het graag zou zien, om
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen inkomen,
en op zoek te gaan naar de Toto:
‘Aldaar aangekomen trokken we toch maar even een
oefenbaantje, om daarna op zoek te gaan naar de Toto, die
hier ieder jaar drukke zaken maakt. We voelden ons gelijk
racepaarden, toen verscheidenen voorzichtig kwamen
informeren wat of we van onze winstkansen dachten. Onze
kans om met roeien geld te verdienen, door op onszelf te
wedden ging echter voorbij, de Toto draaide niet vanwege het
slechte weer! Uit troost hiervoor wijdden we ons maar aan
een voortreffelijke lunch, opgeluisterd door Marie Louise, om
daarna weer in de bus te kruipen welke thans als tribune –
kleedtent dienst deed. Sensatie was er wel te bezien door de
beslagen raampjes, daar de wind zozeer was opgestoken dat
vier boten de strijd tegen de elementen opgaven, en hun roeiers
zwemmend moesten terugkeren.’
Geld verdienen met roeien lukt dus helaas niet. En ook
het weer zit niet mee. Het lijkt wel alsof het harder waait
dan toen men eerder dit jaar een windsnelheid van 202

km/h werd gemeten op Vlieland. Toch moeten ook de
Tritonmannen het water op:
‘Tot eindelijk het moment kwam dat we zelf huiverend moesten
instappen en als even zovelen Dorussen Rijkers [een van de
bekendste redders van schipbreukelingen uit de Nederlandse
geschiedenis, red.] de golven moesten trotseren. Op het
‘’partez’’ van de starter liep de acht direct goed weg, en slaagde
erin vrijwel direct haar tegenstanders achter zich te laten,
behalve de Brusselsche Studenten, welke tot op 500 m. gelijk
wisten te blijven. Daarna begonnen wij onbedreigd uit te
lopen, om met 1 ½ lengte te winnen. Ook de twee had weinig
moeite met haar rivalen, zodat de omroeper op het laatst weinig
anders wist te zeggen dan ‘’Triton mène comforatablement’’.
Triton boekt een klinkende overwinning, en dat moet
gevierd worden:
‘Tijdens de terugtocht naar Gent werden de (Hollandsche)
kruiken aangesproken, en de gehele Gouden-blikken-bus
vierde feest, daarin luide aangemoedigd door Danny achter
het stuur, die de meest vreemde capriolen uithaalde, en in
allerlei technische termen die hij zojuist had opgestoken zijn
lof uitbracht. Ook de terugreis, onderbroken door een pauze
te Antwerpen om onze laatste francs op te maken was zeer
enthousiast, en het is maar goed dat ons Nederlands zovele
liederen op haar programma heeft staat dat we pas vlak voor
Utrecht aan Sarie Marijs [een Afrikaans volkslied, toentertijd
veel gezongen, red.] toekwamen! Een feest op het begin- en
eindpunt van alle studentenreizen, met onze trotste bekers
in ons midden was een waardig einde voor deze zo geslaagde
tocht, waartoe de Royal Club Nautique de Gand ons zo
gastvrij de gelegenheid toe heeft geboden’.
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SPARSESSIE MET

JORT VAN
SISSEREN
De eerste tip in het draaiboek voor een nieuw Kader: “Ga langs bij
Jort van Sisseren.” De Beachborrel was een van de resultaten van
zo’n sparsessie, maar ook over sponsoring en de werving van nieuwe
leden heeft hij ideeën. Hij houdt niet van denken in onmogelijkheden,
vindt dat je alleen met het beste genoegen moet nemen.
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DOOR ANNELIES HOMMES
EN LIESJE WANDERS

1999: met negen man in de selectie
‘Ik ben in ‘99 aangekomen. Ik wilde eigenlijk meteen
gaan wedstrijdroeien. Mijn vader heeft wedstrijd
geroeid bij Aegir en ik had altijd al zoiets van roeien is
gewoon lachen. Mijn zussen studeerden in Utrecht en
waren allebei lid geweest bij Triton. Op de open dag van
Triton ben ik me gaan inschrijven en vroeg of ik me ook
meteen kon inschrijven voor het wedstrijdroeien, toen
nog erg opmerkelijk - er was een laag animo voor het
wedstrijdroeien. De selecties gingen snel. ‘Ik weet nog
dat we met negen man waren en toen besloot er eentje
dat hij toch niet wilde. Nou, toen waren we klaar met
de selectie. Bijzonder spannend.’ En zo was Zwaar 2000
rond. Het jaar erna moest het Heerendiner - op initiatief
van Jort en andere eerstejaars coaches - zorgen voor
meer selectanten.
‘2000 was het jaar van het beruchte botenwagenongeluk. We hadden trainingskamp bij Vidar en we
konden bij Thêta op de botenwagen. Tegenwoordig is
dat een hypermoderne jetser, maar toen was het een
soort hooiwagen met veren. Echt zo’n ouderwets ding,

Varsity 122
‘Ik had altijd heel veel aan te merken op sponsoring
binnen Triton, ik vond het echt waardeloos, het
waren echt slechte en kleine deals. Er werd gewoon
niet geluisterd naar wat bedrijven echt wilden. Ze
stuurden het standaard ‘gouden’, ‘zilveren’ en ‘bronzen’
sponsorpakket in de hoop dat dit zou aansluiten. Maar
ik heb op Triton nooit externe betrekkingen gedaan,
voor de 122e Varsity heb ik wel de sponsoring opgepakt.
Bij de K.N.S.R.B. werd ongeveer twintigduizend euro
sponsoring per jaar opgehaald voor de Varsity en ik
vond dat heel gek. Je hebt vier-, vijfduizend man langs
de kant staan, daar moet toch meer mee te doen zijn?’
In 2003 lopen alle contracten met sponsoren af en wil
ook Bavaria minder gaan betalen. ‘We zijn toen met
Heineken gaan praten en die zeiden dat ze alleen nog
evenementen met televisie steunden. Als we dat zouden
regelen, zouden ze ‘serieus’ interesse in ons hebben. Dat
hebben we toen geregeld: een week na de Varsity zou
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dus het stuiterde en het deed. Ik reed met een paar
ploeggenoten mee met het bestuur in de bak en we
stonden in de file. Toen kregen we een belletje dat de
botenwagen was omgedonderd tegen een geluidswal.
Eerst geloofde ik het niet, maar al snel bleek dat de reden
van de file te zijn. In een poging de boten te redden
schoten we te hulp bij het vrij maken van de weg, maar
het kwaad was al geschied. De acht waar wij in roeiden
was onthoofd. De puntjes van de achten en de vieren
waren gewoon allemaal weg. De Langen - ik zag hem
net nog liggen - is nu weer gefixt, maar die was ook
klaar. Dat was toen nog de boot voor de ouderejaars
zware achten.’ In de loods wijst Jort het verschil in kleur
aan waar de taft gebroken was.
Na het eerste jaar stopt Jort met wedstrijdroeien. Wel
blijft hij actief op Triton, onder andere in de allereerste
Lente Introductie Commissie en als coach van Zwaar
2002. In 2003 neemt Jort plaats in de Varsity Commissie
waar hij de sponsoring op zich neemt.

SBS6 een special over de Varsity uitzenden. Achteraf
bleek het van Heineken een manier om ons af te poeieren,
want die dachten “dat gaan ze echt nooit regelen”.
Nadat Heineken alsnog nee zei, had Bavaria, net als
andere bedrijven, wel interesse en de sponsorbijdrage
nam toe tot 64 duizend euro. Voor het eerst kon er
écht gekeken worden naar professionalisering van
de Varsity: het grote scherm met camera’s langs de
baan worden vaste prik en een jaar later wordt de
twee kilometer met bootjes gestart. Samen met Rogier

Schellaars (Njord), op dat moment President van het
dagelijks bestuur van de K.N.S.R.B., legt Jort vervolgens
de basis voor de sponsorgroep van de K.N.S.R.B., met als
doel een continue lijn in de sponsoring aan te brengen.
Succesvolle resultaten hiervan zijn de uitzendingen
van de Minerva 8+’en naar de Head of the Charles in
Boston, de tweedejaars roeidag en de coachdag. Rogier
Schellaars wordt onder andere hierdoor Erelid van de
K.N.S.R.B., Jort van Sisseren wordt Lid van Verdienste.

Als iemand nu naar me toe
komt en zegt: “Ik heb voor
Orca geroeid”... Ja, nou ja,
dan ben je best wel een
idioot, maar dan ga ik niet
anders met je om of zo.’

Roeibaan.com
‘Sponsoring is niet zo van “hier heb je geld, succes, we
vinden je hartstikke leuk”. Het is serieuze marketing.
Als jij als sponsor niet krijgt waar je voor betaalt, dan
stop je met sponsoren. En daar wordt te weinig over
nagedacht.’
In het begin van dit millennium kent sponsoring
binnen de roeiwereld nog altijd een ouderwetse opzet.
Pakketten van sponsoruitingen kunnen gekocht worden
voor verschillende bedragen en er wordt niet goed
geluisterd naar hetgeen de sponsors liever willen:
human resources. ‘Wat als we nou, als we toch iets voor
Triton willen doen, een CV-databank zouden maken
die doorzoekbaar is voor bedrijven?’ Het idee voor
Roeibaan was geboren. ‘Alleen was het best moeilijk om
het verkocht te krijgen. Het idee vond iedereen goed,
maar het effect was te klein. Dus we vroegen of Njord
wilde meedoen. Maar toen dacht ik: dit slaat nergens
op, we moeten het gewoon voor alles en iedereen doen,
niet alleen voor de K.N.S.R.B. Het interesseert namelijk

niemand in het bedrijfsleven waar je geroeid hebt. Als
iemand nu naar me toe komt en zegt: “Ik heb voor Orca
geroeid”... Ja, nou ja, dan ben je best wel een idioot, maar
dan ga ik niet anders met je om of zo.’
‘Ik heb ook trainingen gedaan in acquisitie, hier op Triton,
bij Njord en bij Skøll, voor Roeibaan. Hoe pak je zo’n
gesprek nou aan? Eerst gingen ze bellen, maar niemand
maakte afspraken. Het probleem was dat iedereen aan
de telefoon zat te verkopen, daar zit niemand op te
wachten. Dan denk je alleen maar “hoe kom ik van deze
gozer af?” Bij koude acquisitie geldt de gouden regel:
Sell the meeting, not the product. “Meneer, ik neem
hooguit een half uur van uw tijd - dan weten ze ook dat
er een einde is, zodat ze je eruit kunnen wieberen - en
een kop koffie zou ik ook wel lekker vinden. Ik denk dat
ik u in een half uur inzicht kan geven wat we voor elkaar
kunnen betekenen. Als u het na dat halve uur niks vindt,
en u vindt dat ik uw tijd heb zitten verdoen, krijgt u een
fles wijn van me.” Ik heb nooit een fles wijn verloren.’
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‘Triton heeft zo veel meer te bieden dan ze beseffen, maar
denkt te vaak in onmogelijkheden. Hoe vaak ik mensen
niet hoor zeggen “kan niet, onmogelijk, te duur”! Dat
zie je ook met dat strandfeest tijdens de UIT. Ik riep dat
al sinds het jaar kruik! Je zit aan het water en wil jezelf
neerzetten als een leuke vereniging. Met de UIT ga je
niemand paaien met knetterhard trainen en helemaal
kapot gaan op de ergo, want niemand snapt dat nog. Frits
Thijs was de eerste Kadervoorzitter die zei “we gaan het
gewoon doen”.’

“

“

Bel Jort maar op

Sell the meeting,
not the product

Hoe Kader 2013 toen bij hem terecht kwam? ‘Iedereen
zegt altijd “Bel Jort maar op, die heeft wel ideeën.” Toen
hebben ze mijn boot nog opgehaald uit Amsterdam zodat
ze heen en weer konden varen vanuit de stad. Ze hebben
‘m een keer kaal geschuurd en donkerblauw geverfd. Ook
dat soort dingen: ja boeien, gewoon doen! En het werd
rammend druk. Het enige wat ze hebben gedaan was bier
tappen en hamburgertjes flippen. Dus én een onwijs leuk
feest gehad, iedereen vond het super cool - volgens mij is
het nog steeds een van de leukste feesten van het jaar - én
je verdient er geld mee!’
Een ander idee dat Jort al een tijdje oppert is een alternatieve
slotwedstrijd voor competitieroeiers op een eilandje bij de
Loosdrechtse Plassen, tijdens de N.S.R.F. Slotwedstrijden.
Een knock-outsysteem met korte afstanden moet ervoor
zorgen dat het roeien gecombineerd kan worden met
een feest. ‘Fijne tunes, biertje, lekker eten en een stralend
zonnetje. Je zorgt niet alleen dat heel competitieroeiend
Nederland daar staat te genieten, maar je regelt ook een
pendeldienst vanaf de Bosbaan, zodat alle wedstrijdroeiers
na hun laatste wedstrijd naar het feest gebracht worden.
Natuurlijk zijn er altijd redenen te bedenken om dit niet te
doen. Maar je kunt dat ook niet doen. Ooit zijn ze zo ‘gek’
geweest te denken om het Amsterdam-Rijnkanaal een
dag af te sluiten voor verkeer voor een roeiwedstrijdje.
Dat was ondenkbaar, totdat iemand zei “we gaan het
gewoon doen!”’
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HET

MEER
JAREN
PLAN
DOOR MARTIJN SCHULTHEISS

In januari van het vorige verenigingsjaar vond de Week
van het Meerjarenplan plaats. In deze week was er de
mogelijkheid voor alle leden om aan te geven wat zij
belangrijk vonden voor Triton. Aan de hand van alle
inspraak die toen verzameld is, werd het Meerjarenplan
2017-2021 geschreven.
Voorafgaand aan de week is het Meerjarenplan 20122017 geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren
dat het Meerjarenplan vooral in de eerste paar jaren
breed gedragen is door de leden, maar in de laatste
jaren is dit draagvlak afgenomen. Dit kwam doordat er
aan het begin grote veranderingen plaatsvonden, maar
dit later minder werd en dus de bekendheid afnam. In
het huidige Meerjarenplan is een actieplan opgenomen
om te zorgen dat er continuïteit blijft. Om de doelen
van het Meerjarenplan te behalen is namelijk nodig dat
er draagvlak is vanuit de leden voor de doelen en de
acties die hieruit voortvloeien. Een goed geïnformeerde
vereniging zorgt ervoor dat logische keuzes worden
gemaakt en goede initiatieven worden genomen.
Ook zijn in dit actieplan concrete acties opgenomen om
te zorgen dat het Meerjarenplan in leven blijft en bekend
blijft onder de leden. Zo zorgt elk bestuur ervoor dat een
initiatief bedacht wordt om ervoor te zorgen dat de leden
op de hoogte zijn van het Meerjarenplan. Dit jaar heeft
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de Meerjarenplan Avond plaatsgevonden. Geïnspireerd
door de grote opkomst en inspraak van de vereniging
bij het schrijven van het Meerjarenplan, was het streven
ditmaal om terug te blikken op de voorbije maanden
en vooruit te kijken naar het volgende verenigingsjaar.
Voorafgaand aan deze dag is op het ledenportaal een
verslag geplaatst van de huidige stand van zaken van de
acties tot nu toe. Zo konden de leden goed geïnformeerd
meepraten en hun kijk op de acties geven. Na een
kleine achtergrondschets waarbij werd toegelicht hoe
het er nu voor stond met het Meerjarenplan, werd er
daarna op een actie-niveau gekeken naar het huidige
Meerjarenplan. Concrete acties die dit verenigingsjaar
en het volgende gedaan moesten worden werden
besproken met de leden in tafelgesprekken. Hieruit zijn
weer nieuwe ideeën geopperd die kunnen helpen bij het
uitvoeren van de acties.
Na de twee gespreksrondes waarbij leden naar eigen
inzicht konden gaan staan bij een tafel die en onderwerp
wat zij interessant vonden, werd dit plenair besproken
en na afloop gebundeld en op het ledenportaal gezet.
Het Meerjarenplan is hiermee weer in de aandacht van
de leden gekomen en het bestuur heeft handvatten
toegereikt gekregen om de verdere acties uit te kunnen
voeren.
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OUD-TRITON
GEBOREN
22-04-2017
Marel Renske Bessems, dochter van Marjolein Knegt
(2000) en Matthijs Bessems (2002), zusje van Lotte.

31-10-2017
Mats Diederik Duteweerd, zoon van Benno Duteweerd
(2000) en Gitte Peereboom, broertje van Benjamin.

21-05-2017
Thomas Eduard Copper, zoon van Pieter Copper (2001)
en Mieke Baas (2003), broertje van Cai.

24-11-2017
Fedde van As, zoon van Andries van As (2000) en
Arlinie Verburg, broertje van Mika.

21-05-2017
Tobias Fynn Ruijgrok, zoon van Robert Ruijgrok (1999)
en Annet Eggink, broertje van Annabel.

26-11-2017
Sieb van Essen, zoon van Marije Perdon (2000) en Jorrit
van Essen (2001), broertje van Jeppe.

17-06-2017
Marit Hannah Leemreis, dochter van Kirsten van
Hulsen (2000) en Evert Leemreis (2002), zusje van Tibbe.

10-12-2017
Sophie Mooiweer, dochter van Fleur de Groot (2004) en
Erik Mooiweer.

28-06-2017
Lizzy Lampe, dochter van Maud Plantinga (2002) en
Pepijn Lampe, zusje van Bo.

16-01-2018
Liv Micha Donker en Julie Hanna Donker, dochters van
Sjoerd Donker (2006) en Sosja Prinsen.

27-09-2017
Lucas Benjamin Cheung, zoon van Chung Ming Cheung
(1999) en Marieke Leijgraaff (2001).

09-02-2018
Nout Lucas van der Kooi, zoon van Suzanne den Boer
(2003) en Mark van der Kooi, broertje van Coen.

29-09-2017
Anna Lien Rom Colthoff, dochter van Jurrien Rom
Colthoff (1998) en Maaike Kamps (2005).

04-03-2018
Lara Giulia Hoeve, dochter van Anouk van der Gijp
(2002) en Herman Hoeve (2004).

Marel

Thomas

Marit

Lucas

Anna

Fedde

GETROUWD

GEPROMOVEERD

1 juli 2017 te Grandpré (F): Paul
Heijnsbroek (2000) en Ketie
Peters

17 februari 2017: Krista Bruns (2009). Emergence and Diffusion of Institutions
and their Effect on Economic Growth. Universiteit Utrecht, Faculteit Recht,
Economie, Bestuur en Organisatie.

15 juli 2017 te La Grenerie (F):
Eva van der Tak (2001) en Menno
Beekhuizen (2003)

20 juni 2017: Bart Hilvering (2003). Phenotyping of Asthma by
Multidimensional Analysis: Focus on Peripheral Blood Characteristics of
Severe Asthma Patients. Universiteit Utrecht, Faculteit der Geneeskunde.

20 juli 2017 te Den Haag: Ruud
Nauts (2007) en Sarah Morassi

19 september 2017: Anouk van der Gijp (2002). Acquiring Expertise in
Radiology. Universiteit Utrecht, Faculteit der Geneeskunde.

9 september 2017 te Persingen:
Roline Repelaer van Driel (2003)
en Rutger Mantingh.

20 september 2017: Judith Thijs (2007). Biomarkers in Atopic Dermatitis.
Universiteit Utrecht, Faculteit der Geneeskunde.

18 november 2017 te Utrecht:
Karlijn van Boetzelaer-Van
der Gijp (2006) en Rutger van
Boetzelaer

28 september 2017: Mieke Driessen (2003). The Pressure Loaded Right
Ventricle. Universiteit Utrecht, Faculteit der Geneeskunde.
17 januari 2018: Bram Bet (2007). Getting in Shape: Swimming with Stokes and
Surfing with Brinkman”. Universiteit Utrecht, Faculteit Bètawetenschappen.

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.

Sieb

Sophie

Liv en Julie

Nout

Lara

Volgende keer iets te melden voor deze rubriek? Mail michiellippus@gmail.com
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GASTCOLUMN DOOR ESTHER BRODDIN

ROEIEN IN
LOS ANGELES

TIP VAN DE REDACTIE

Roeiclinics Utrecht

Teambuilding op sportief niveau
Roeiclinics Utrecht verzorgt clinics voor bedrijven, scholen
en particulieren. Onder persoonlijke begeleiding van
ervaren roeiers van de U.S.R. ‘’Triton’’ wordt er geoefend
op de ergometer, in de binnenbak en op het water. De
samenwerking in de boot is essentieel, want in je eentje win
je niet: ultieme teambuilding op sportief niveau!
Bezoek www.roeiclinicsutrecht.nl voor meer informatie.

Waarde lezer,
“Esther, doe maar minder je best, doe maar light!” Gijs van der Biesen of Coen Eggenkamp;
ik weet niet precies van wie deze quote komt, maar deze zin is in Utrecht vaker naar
me geschreeuwd dan het totaal aantal snoeken in de historie der afroeiwedstrijden. Ik
deed mijn best om zo min mogelijk mijn best te doen, maar tevergeefs. Keer op keer
waren de beentjes te snel plat en na iedere wedstrijd was het weer de vraag hoeveel
gênante ‘Schurwanz’ dan wel ‘Soeters’ foto’s er verschenen waarop dit overduidelijk te
zien was. Voor ieder probleem is er een oplossing; in mijn geval was dat migreren naar
het land waar alles goed is, zolang het maar meer, groter en sterker is. Wedstrijdroeien
bij Triton was een voorrecht; het heeft me meer gebracht dan ik ooit had durven hopen.
Ergometers drijven misschien niet, maar dat beruchte apparaat heeft me wel in Californië
gebracht. Een jaar na de NKIR van 2016 vond ik het bericht van de scout in mijn spam.
Zes maanden later was ik op locatie: Marina del Rey, een pittoresk, vrijwel altijd zonnig,
met zeeleeuwen en dolfijnen bewoond haventje aan de kust van Los Angeles. Het
inruilen van thermolagen voor een zonnebril en ontwijk-de-brug manoeuvres voor
ontwijk-de-zeeleeuw manoeuvres is niet het enige verschil. Waar in Nederland een
intensieve ergometerdag gevolgd wordt door een technische training in de boot, volgt in
Amerika de ene intensieve training na de andere. Niet alleen de intensiteit van trainingen
maar ook het aantal trainingen is aan de andere kant van de Stille Oceaan aanzienlijk
hoger. Goed herstel is dan ook essentieel; aan de faciliteiten hier zal het niet liggen. Van
ijsbaden en masseurs tot een tutor die zorgt dat er niet alleen getraind maar ook een
beetje gestudeerd wordt. Waar dit alles in resulteert? Een als je het mij vraagt iets te grote
bicep en een dankbare heruitvinding van de middagdut, maar vooral een fantastisch jaar
in de Amerikaanse sportgekte onder de Californische zon. Zonder de USR was ik er niet
beland; mijn dank is groot!

Roeiclinics Utrecht
- Clinics
- Schoolroeien
- Studentroeien
- Bedrijfsroeien

Met donkerblauwe groet, go Lions,
Esther Broddin
Damesch 2015
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COLOFON
Adres
Verlengde Hoogravenseweg 13
3525 BB Utrecht
redactie@usrtriton.nl
Drukwerk

Orangebook | almanakken & verenigingsbladen
www.orangebook.nl
Kaftfoto
De Monchy Sports Photography
Oplage
1500 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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