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RonDom 15 jaar later!
Graag heet ik u welkom op de 15de editie van de 
Utrechtse Grachtenrace ronDom Utrecht. Ooit begonnen 
als wedstrijd ten behoeve van de doop van ons mooie 
clubschip Tjalk Jongekoop van Utrecht nu uitgegroeid tot 
een serieuze wedstrijd.

Ieder jaar tegen het einde van het sloeproeiseizoen komt 
de organisatie van de ronDom bij elkaar om een aftrap 
te doen voor de nieuwe ronDom editie. Dit jaar mochten 
wij ons gaan focussen op het 15 jarige bestaan. Hoe 
kunnen we deze editie als organisatie nu nog mooier, 
beter en spectaculairder maken was de grote vraag? Het 
antwoord: Meer Sloepen. Dit is een makkelijk gegeven 
antwoord, de uitvoering behelst meer uitdagingen, o.a. 
kraantijd, parkeergelegenheid, planning, locatiegrote en 
vergunningen kwamen voorbij, welke niet altijd zonder 
slag of stoot gladgestreken konden worden. Meer sloepen 
gaat dit lukken? Ten tijde van dit schrijven blijkt de animo 
dermate groot dat we zelfs een reservelijst hebben met 
aanmeldingen, wat betekend dat we een wedstrijd zijn die 
gewild is en wat voor ons als organisatie extra motiverend 
werkt om er een mooie dag van te maken.

Bovengenoemd zou niet mogelijk zijn zonder alle toe-
zeggingen van onze sponsoren. Al vele jaren is er een vaste 
kern aan sponsoren en dit jaar hebben we ook een aantal 
nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Daarbij zijn ook 
zeker niet onbelangrijk alle vrijwilligers die de ronDom 
gezamenlijk dragen. Zonder hun tomeloze inzet is het 
onmogelijk u deze mooie wedstrijd zo aan te bieden.

Rest het mij u te vragen om vandaag te genieten, van 
de schitterende start locatie, de wedstrijd over de 
Krommerijn, de singles en de Oudegracht, om vervolgens 
na de finish in de veilinghaven, onder het genot van een 
drankje en een lekker hapje van één van de foodtrucks, 
met z’n alle terug te kijken op een nu alweer memorabele 
15de editie van de ronDom Utrecht. Graag zien wij u 
straks in de feesttent.

Namens de ronDom organisatie:
Sander Kroon

WiSt Je dat…

De eerste ronDom 
georganiseerd is voor 

de doop van de Jonge 
koop van Utrecht. 

 

De doop door een bekende 
hockey vrouw verricht is.

 

Dat de organisatoren 
om de beurt een keer mee 

mochten roeien.

 

Er een organisator van het 
eerste uur is die nog nooit 
de ronDom heeft geroeid. 

 

De ronDom over een 
persoonlijke druknicht 
beschikte die elk jaar de 

boekjes maakte.

 

De ronDom 
sponsoren 

heeft die al 15 jaar 
mee doen.
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minder verbruik en meer comfort

Low-H2O radiatoren

Low-H2O radiatoren reage-
ren veel sneller wanneer u 
warmte nodig hebt. Maar ook 
wanneer er juist geen warmte 
meer nodig is. Hierdoor is de 
temperatuur  veel beter onder 
controle en bespaart u 12% 
energie. En dat enkel en alleen 
dankzij uw Jaga radiatoren!

12% zuiniger

Jaga Low-H2O radiatoren:

• bevatten tot 90% minder 

water

• geven een snelle reactie bij 

vraag naar warmte

• verbruiken 5% tot 15% 

minder energie

• zorgen voor een snelle 

warmte afgifte

Konvektco Nederland B.V. - De Meerheuvel 6 - 5221 EA ‘s-Hertogenbosch
Tel. +31 73 631 23 60 - Fax +31 73 631 23 71 - info@jaga.nl 

STRADA

MINI

STRADA
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Bestuur SSF
Wilbert Coumans - voorzitter
Camiel Derksen - technisch beheer
Steven Minnen - penningmeester
Bas Schols - secretaris
Peter van Wijngaarden - nautisch beheer

Organisatie 
Stichting Studenten  
Faciliteiten Utrecht 
Veilinghavenkade 10
3521 AK Utrecht

In samenwerking met 
Roeiploeg Utrecht

Organiserend comité
Wilbert Coumans
Wiliam Jongsma
Sander Kroon
Frank Romeijn
Ilse van Wijngaarden
Bas Schols
Peter van Wijngaarden
Steven Minnen

Vormgeving
Inge Bergveld

Internet adressen 
www.grachtenrace-utrecht.nl
www.sloeproeien.com
www.ssf-utrecht.nl 

Aan de inhoud van 
dit boekje kunnen geen 
rechten worden ontleend.
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Haal op Gelijk Succes
Y Productions bouwt effectieve teams.

Succes is samen grenzen verleggen.
Ik wens alle teams van ronDom 2017 veel succes. 
Laten we proosten op dat het meest effectieve 
team mag winnen.

www.YProductions.nl @KLANKBORD
Yuri Pelser

Ox Energy
Ox Energy adviseert, ontwikkelt en levert 

oplossingen voor opslag van duurzame energie. 
Hierbij wordt telkens per situatie gekeken 
welk prestatie geleverd moet worden, met 
als doel duurzaam energie opslaan om een 

financiële besparing te leveren. Door mogelijke 
wetswijzigingen (zoals wijziging van de 

salderingsregeling) en stijgende energieprijzen 
zal de vraag naar opslag van energie stijgen. 

Ox Energy  helpt u graag verder in de zich snel 
ontwikkelende markt van de opslagaccu’s met 

blijvende en duurzame oplossingen die financieel 
voordeel bieden. Leasen van deze systemen 

behoort ook tot de mogelijkheid. 

www.Oxenergy.eu 



Dagprogramma 
8.30 uur  : opening startlocatie Rhijnauwen
8.00-11.00 uur : mogelijkheid om te kranen
8.30 uur-11.15 uur :  busvervoer van parkeerlocatie P2 

jaarbeurs Utrecht  
naar startlocatie Rhijnauwen

11.30-11.45 uur  : stuurmansbriefing
12.00 uur  : eerste start
12.30 uur  : aankomst eerste sloep Singel
12.45 uur  :  aankomst eerste sloep  

Oude gracht
13.30 uur  : eerste finish

14.00 uur – 16.30 uur  : mogelijkheid om te kranen

17.30 uur :  prijsuitreiking
19.00 uur :  proosten op 15 jaar Utrechtse 

grachtenrace ronDom
tot 23.00 uur  : afsluitingsfeest

Bij de startlocatie zijn tegen betaling dranken en 
versnaperingen verkrijgbaar bij het Theehuis Rhijnauwen. 
Bestelling wordt aan tafel opgenomen en dient meteen 
afgerekend te worden. Bestellen aan de bar is niet 
wenselijk.

Bij de finish zijn dranken te verkrijgen in de feesttent. 
Dit kan tegen inlevering van consumptiebonnen, deze zijn 
verkrijgbaar in de tent. (pinnen is mogelijk).

BONNEN: € 2,00 per stuk

BIER: 1 bon   |   WIJN: 1 bon   |   FRIS: 1 bon 
   
Dit jaar hebben we wederom foodtrucks voor de 
maaltijden. Hier kunt u tegen betaling (met geld) 
eten verkrijgen (pinnen niet mogelijk). Eten is 
verkrijgbaar bij Meals on wheels (fish en chips) 
Lalotta Pizzabakker (pizza) of LICK foodVan. De food-
trucks zijn aanwezig van 14.00 uur tot 20.00 uur.

WiSt Je dat…

Er sloepen uit het 
hele land meedoen van 
Zeeland tot Friesland.

 

De organisatie van ronDom 
traditiegetrouw pas opgang 

komt als er een etentje 
georganiseerd is.

 

De ronDom jubileum 
editie in een recordtijd 

50 deelnemers had, 
dat 50 tevens ook een record 

is met 450 deelnemers

 

Dat er ongeveer 
70 vrijwilligers de hele 

dag helpen om alle puntjes 
op de “i” te krijgen

 

Dat in 2015, 42 sloepen 
in 2,5 uur na de finish 

gekraand waren.
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De Kracht van Veelzijdigheid

    088 - 56 55 555
www.nederhoff.nl

• Chartering tugs/workboats
•  Assistance- and Supply Services
• Inland- and Seagoing Towage

DAMEN Shoalbuster 3512
GT: 476  Bp: 56 tons (@ 2.90 mtr.)
Free Deck Space: 145 m2 (7x TEU)
Deckload: 104 tons
Optional: 4p Mooring system
Class: BV - I # HULL • Mach, Tug
 Unrestricted Nav. • AUT-UMS 
 • Notation Anchor Handling
 • Notation Clean ship
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Grensverleggend trots op ronDom
Elk jaar loop ik tijdens ronDom met meer trots rond en zie dan dat het evenement weer verder 
gegroeid is. Dit gaat niet alleen over het recordaantal van 50 sloepen die nu meedoen aan de 15e 
ronDom.
In 2003 deden er 9 sloepen mee en stond de tent in een bouwput die nog even snel speciaal voor 
ons met een grote shovel werd ontdaan van kuilen en obstakels. Het was een manier van werken 
waar we ons mee hebben kunnen redden. Elk probleem tot een uitdaging maken en zorgen dat het 
goed komt. Als ik nu kijk naar het professioneel georganiseerde evenement, is duidelijk zichtbaar 
dat er een stuk minder gerommeld wordt. Trots ben ik dan ook op de grote groep mensen die jaar 
na jaar de schouders eronder zetten en ronDom een stukje verder ontwikkelen.
We kunnen ook oprecht heel trots zijn op de relaties die door de jaren heen trouwe steun hebben 
geboden aan de ronDom. We hebben meerdere relaties en sponsoren die de ronDom al 15 jaar 
steunen. Ook in de jaren dat Nederland een stevige economische crisis doormaakte zijn deze 
bedrijven ons evenement blijven steunen.
Als mens ervaar je succes en trots als je een grens verlegt. Ook al is het maar een millimeter.
Bij ronDom krijgt iedereen elk jaar weer de kans zijn of haar grens te verleggen.
Succes met de race, verleg je grens, wees trots op je prestatie en vier je succes. 
Tot ziens in de feesttent.

Met hartelijke groet,
Yuri Pelser



   Nieuwe sectie 2 Pagina 1    



WiSt Je dat…

In al die jaren ronDom er 
al heel wat skiff roeiers 
angstig hebben gekeken, 
op het moment dat er een 
sloep in volle vaart op ze 

af kwam. 

 

In 2014 werden alle 
zwemvesten van de 

roeiploeg Utrecht ingezet, 
om er voor te zorgen dat alle 
deelnemende sloepen aan de 

nieuwe wedstrijdregels 
zouden voldoen.

 

Vroeger Gijs Cretier 
zorgde dat er speculaas 
was bij de gratis koffie 

in de tent (start nog in de 
Veilinghaven).

 

Er vanaf de 11e ronDom 
gestart wordt bij Het 

Theehuis Rhijnauwen, 
hiervoor was de start in de 

veilinghaven.

Hoe het allemaal 
begon
Na vele wedstrijden in het land te hebben geroeid was het 
in oktober 2001 weer tijd voor de grachtenrace in onze 
hoofdstad, Amsterdam. Na de vermoeiende en zware race 
zitten enkele roeiers van de Roeiploeg HU met elkaar 
te discussiëren dat er eigenlijk ook een roeiwedstrijd in 
Utrecht moet komen. Na een eerste brainstorm sessie, 
bloeit de interesse bij de verschillende roeiers een beetje 
dood. Tot het moment dat de doop van onze Tjalk 
eigenlijk op een wel heel bijzondere manier dient te 
gebeuren. Zo wil het, dat de reeds verzamelde informatie 
en ideeën weer uit de kast worden gehaald en wordt na 
maanden voorbereiding in april 2003 de eerste Utrechtse 
Grachtenrace ronDom georganiseerd. Sindsdien wordt de 
openingswedstrijd van het seizoen elke tweede zaterdag in 
april georganiseerd.
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Startlocatie
Theehuis Rhijnauwen
Rhijnauwenselaan 16

Bunnik

Finish
Veilinghaven
Utrecht

Kromme Rijn

Oudegracht

Vaartse Rijn

Waterlinieweg

A27

N411

A28

A12

A12

Merwedekanaal

Centraal Station

Jaarbeurs

Vanaf hier vertrekken 
de bussen 

richting Rhijnauwen, 
tevens kraanplek 

na de wedstrijd.

Parkeren trailers

Ledig Erf

Weerdbrug

Bijlhouwerbrug
Stadsbuitengracht

Parkeerlocatie: 
Truus van Lierlaan, 
Utrecht (P2 jaarbeurs 
Utrecht). Dit is vlakbij 
de Veilinghaven. Bij 
de veilinghaven staat  
een touringcar gereed 
om de roeiers naar de 
startlocatie te vervoeren.



Startlocatie
Theehuis Rhijnauwen
Rhijnauwenselaan 16

Bunnik

Finish
Veilinghaven
Utrecht

Kromme Rijn

Oudegracht

Vaartse Rijn

Waterlinieweg

A27

N411

A28

A12

A12

Merwedekanaal

Centraal Station

Jaarbeurs

Vanaf hier vertrekken 
de bussen 

richting Rhijnauwen, 
tevens kraanplek 

na de wedstrijd.

Parkeren trailers

Ledig Erf

Weerdbrug

Bijlhouwerbrug
Stadsbuitengracht

Route Utrechtse Grachtenrace ronDom
De Route van de Utrechtse Grachtenrace ronDom start weer bij Theehuis Rhijnauwen. 
Vervolgens roeit men de Kromme Rijn af naar Utrecht. In het centrum aangekomen, gaan de 
deelnemers stuurboord de Stadsbuitengracht op. Deze wordt gevolgd tot de Weerdsluis, waar 
na passage van de Weerdbrug de teams bakboord uit de Oudegracht op roeien. 

De Oudegracht wordt gevolgd tot de Bijlhouwerbrug (Ledig erf) is gepasseerd.
Hierna voert het parcours de deelnemers de Vaartse Rijn op en aan het einde hiervan 
stuurboord het Merwedekanaal op, richting Jaarbeurs. De finish zal tenslotte liggen inde 
Veilinghaven. De afstand bedraagd 15 km in totaal.

Tijdsduur
De zuivere roeitijd voor de deelnemende teams wordt geschat op 1,15 uur voor de snelste 
teams, tot 2 uur voor de langzaamste teams. De start zal plaatsvinden per sloep met een 
interval van 30 sec. De totale geschatte raceduur (start eerste team – finish laatste team) is 
ongeveer 2 1/2 uur. 

Route voor het kranen bij de startlocatie
Naar de startlocatie om te kranen: Rhijnauwenselaan 16, Bunnik.
Op de A12 van Urecht naar Arnhem afslag Bunnik. Volg de N411 door Bunnik (of de rondweg 
Bunnik) richting Utrecht. Neem net voorbij Bunnik afslag Rhijnauwen. Bij de startlocatie niet 
parkeren, na de finish is er geen vervoer richting de startlocatie.
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Kalender 2017
25 mrt 10e Veerse Slag 
1 apr 9e Vechten op de Vecht Weesp
8 apr 9e Harlinger Kampioenschap Sloeproeien
8 apr 15e Utrechtse grachtenrace rondom
15 apr 14e Slag om de Zaan
15 apr Gevangentorenrace (alleen Zeeuwse teams)
29 apr 19e Roeisloepenrace Grou
13 mei 22e Roeirace Lemmer OFK
13 mei 2e Memorial Regatta Rotterdam
20 mei 2e Havenslag Almere
26 mei 43e HT-race Harlingen-Terschelling
27 mei 5e Bungee-roeien HT!
3 jun 11e Vuurtorenrace Urk
3 jun 1e Tekeer Op Het Gooimeer
4 jun 43e Vogalonga Venetië (Italië)
10 jun 11e Kaagrace Warmond
10 jun 13e Ocean to City Race Cork (Ierland)
10 jun Roeirace Chatham (UK) ‘Rowing the chain’

17 jun 9e Zwolse Grachtenrace
23-25 jun 26e Crazy River Race Wolga - Rusland
24 jun 4e Dutch Vogalonga Giethoorn
1 jul 12e Kameleonrace Terherne
8 jul 5e Respec op de Lek
15 jul 10e Mosselrace Bruinisse
26 aug 2e Brielse Meerrace
26 aug 15e Slag om Gent (België)
2 sept 23e Maasrace Rotterdam
9 sept 4e Slag om Dokkum
9 sept 30e Great River Race (Londen)
9 sept 18e ZwarteWaterRace
16 sept 17e Veerse Meer Race
23 sept 15e Slag om Makkum
30 sept 8e Langweerder Sloepenrace
7 okt 31e Grachtenrace Amsterdam
28 okt 2e Liwwadster Rondje
4-5 nov 26e Muiden-Pampus-Muiden

lees meer: http://www.sloeproeien.nl/roeikalender/



SSF
Namens de SSF ( Stichting Studenten Faciliteiten) heten 
wij u van harte welkom op de vijftiende Grachtenrace 
Utrecht ronDom. Wij vinden het altijd weer fijn om jullie 
allen in onze mooie stad te mogen ontvangen en om met 
elkaar de sportieve strijd aan te gaan in de Singels en 
Grachten van onze mooie stad Utrecht.
Wij mogen dit evenement, ooit begonnen met 12 sloepen 
dit jaar organiseren voor 50 sloepen.
Naast deze wedstrijd organiseren bestaat de taak van 
de SSF in hoofdzaak uit het beheren van ons clubschip, 
“Jonge Koop van Utrecht”. Dit schip aangeschaft in 
2001 en sindsdien ons vast clubhuis met als ligplaats de 
Veilinghaven, waar de ronDom race zal finishen.
Om dit schip in de vaart te houden is er 5 jaar terug de 
Club van 100 opgericht. Deze club van mensen draagt de 
“Jonge Koop van Utrecht” een warm hart toe.  Deze club 
en alle andere vrijwilligers die ons vandaag en ons het 
gehele verdere jaar steunen  willen wij ook via deze weg 
hartelijk danken.

Namens de SSF wensen wij jullie een mooie wedstrijd toe.

Website: www.ssf-utrecht.nl
E-mail: bestuur@ssf-utrecht.nl

WiSt Je dat…

De prijs het beste 
Utrechtse team in het leven 

is geroepen omdat 
de Utrechtse teams 

nooit konden winnen 
bij de ronDom. 

Echter wist de Doorhaler 
in 2011 toch de eerste plek 

te bereiken.

 

De Evert Deddes (Heren) 
en Hé Bootje (Dames) de 
eerste ronDom hebben 

gewonnen.

 

Roeien een verplicht vak 
was op de voormalige 

Hogere Zeevaartschool 
in Utrecht.

 

De ronDom in 2015 
voor het eerst een 

klassementswedstrijd was.

 

De eerste jaren stond de 
feesttent in het zand.
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Terugblik op de eerste ronDom 
12 april 2003
Het is nog heel erg vroeg in het seizoen als we aan de start verschijnen van de eerste race door 
de grachten van Utrecht. Het weer is schitterend! De grachten prachtig! De race was nogal kort 
(een kilometer of 12) maar zeldzaam mooi! In het centrum werd het allemaal erg krap. Gelukkig 
hadden we ons daarop voorbereid zodat we met onze onovertroffen techniek vrij vlot door de 
smalle grachten kwamen. In het centrum roeiden we met de halve sloep en wel zo rakelings 
langs overvolle terrasjes dat de verleiding erg groot was even een graai te doen om zo’n lonkend, 
goudblond, ijskoud biertje van een terrastafel te grijpen. We konden ons nog net inhouden...

De wedstrijd is heel goed te doen, zo vroeg in het seizoen, vanwege de geringe afstand. Maar het 
was heel erg bijzonder om door de smalle grachten van Utrecht te roeien, waar je op ooghoogte 
roeit met de mensen op de vele terrasjes!



10e grachtenrace ronDom, datum: 14 april 2012

Heren (vermogen in Watt) dames (vermogen in Watt)
1 Anthony van Hoboken (106.43) 1 Voorbijganger (56.10)
2 Bruzer (94.32) 2 Icterus (54.59)
3 Mercator (92.56) 3 Beluga (42.99)
totaal 29 teams en 265 deelnemers

Grachtencup: Anthony van Hoboken     Beste Utrechtse team: Doordrijver

11e grachtenrace ronDom, datum: 14 april 2013

Heren (vermogen in Watt) dames (vermogen in Watt)
1 Gebr. van Amerongen (111.87) 1 Mare Australis (62.02)
2 Doorhaler (96.39) 2 Bruzer (61.96)
3 Carma (92.44) 3 Noordhoek (58.40)
totaal 32 teams en 286 deelnemers

Grachtencup: Gebr. van Amerongen     Beste Utrechtse team: Barbarossa

12e grachtenrace ronDom, datum: 12 april 2014

Heren (vermogen in Watt) dames (vermogen in Watt)
1 Orkaan (100.97) 1 Bruzer (48.47)
2 Anthony van Hoboken (96.13) 2 Acht Beaufort (48.35)
3 Guinevere (82.59) 3 Buffel (46.92)
totaal 31 teams en 285 deelnemers

Grachtencup: Anthony van Hoboken     Beste Utrechtse team: Doordrijver

13e grachtenrace ronDom, datum: 11 april 2015

Heren (vermogen in Watt) dames (vermogen in Watt)
1 Haarlemmerhout (88,55) 1 De Vecht (56,86)
2 Averij (77,34) 2 Trochbiter (52,49)
3 Iwan Franko (75,79) 3 Kaag 1 (49,81)
totaal 42 teams en 378 deelnemers

Grachtencup: Haarlemmerhout     Beste Utrechtse team: Doordouwer

14e grachtenrace ronDom, datum: 9 april 2016

Heren (vermogen in Watt) dames (vermogen in Watt)
1 Polyester (103,47) 1 Zusje  (60,42)
2 Viking (99,77) 2 Bruzer (59,36)
3 Haarlemmerhout (98,83) 3 Icterus (54,73)
totaal 46 teams en 414 deelnemers

Grachtencup: Gebroeders van Amerongen    Beste Utrechtse team: Doorhaler

Winnaars en deelnemers voorgaande edities
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Heroïsch spektakel
Roeien in een sloep straalt iets als een oergevoel uit. Sloepen glijden niet als vanzelf door het 
water zoals wedstrijdroeiboten. De roeiers spannen zich zicht- en hoorbaar in, niet alleen om de 
concurrentie voor te blijven, maar ook in een permanente strijd tegen dat weerbarstige water. De 
uitdrukking ‘roeien met de riemen die je hebt’ krijgt een heroïsche dimensie.
Dat alleen al maakt dat je als stuurvrouw of -man aan de wal bijna spontaan overgaat tot 
aanmoedigen. Wat wedstrijden als de Grachtenrace ronDom, met zijn tientallen deelnemende 
boten, tot spektakels maakt waarvan iedereen met volle teugen geniet.
Blij wordt elke rechtgeaarde Utrechtse roeiliefhebber ook van de 15 kilometer die de roeiers van 
start tot finish afleggen: van de idyllische Kromme Rijn bij Rhijnauwen via Stadsbuitengracht, 
Oudegracht, Vaartse Rijn en Merwedekanaal naar de Veilinghaven. Utrechtser kan het niet.
En ondertussen gaat de sportieve uitdaging waar de roei(st)ers voor staan, gepaard met een 
logistieke uitdaging voor de organisatie van S.S.F. Utrecht. Maar het komt elke keer weer voor 
elkaar: het vervoer en in het water takelen van de boten, de koffie om half negen, de sanitaire stop 
onderweg, de tent voor het slotfeest.
Deelnemers, organisatie en publiek: heel veel succes en plezier toegewenst tijdens de vijftiende 
Grachtenrace ronDom en... dat de beste moge winnen.

Jan van Zanen
burgemeester



WiSt Je dat…
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Vijftien jaar alweer
Met zijn handen op de Stadhuisbrug keek hij uit over 
de gracht, zijn oude grachtje, het was voorbijgevlogen, 
vijftien jaar alweer. Hij herinnerde het zich nog als de 
dag van gisteren, ze was wat onhandig en onbeholpen 
geweest de eerste jaren. Maar hij had direct geweten dat 
dit niet voor even was, bij haar zou hij terugkomen. En 
dat deed hij, jaar in jaar uit. Hij vertelde vaak en veel 
over haar en steeds meer mensen leerden haar kennen 
en haar waarderen. Ze was de mooiste van allemaal, 
vond hij. Oké, hij zag ook anderen door het jaar heen. 
Ontkennen deed hij dat niet, hij had het naar zijn zin 
bij de anderen. Maar zij was speciaal, bij haar kwam hij 
altijd weer terug. In het voorjaar, meestal een van de 
eerste mooie weekenden van het jaar, dan wilde hij haar 
weer zien, dan verlangde hij het meest naar haar.
Ze was zeker niet de makkelijkste. Elke keer was het 
weer een uitdaging om haar wispelturige karakter 
onder controle te krijgen. In het begin was ze nog lief 
en aardig en liet hij zich bijna onnadenkend met haar 
meevoeren. Maar de omslag kwam altijd, dan werd 
ze onberekenbaar. Dan moest hij alles in de strijd 
gooien om niet te botsen met de wilde kanten van haar 
karakter. Haar uitbundige en levendige kant. Maar ook 
die kant van haar karakter ging voorbij, alhoewel het 
hem altijd weer uitputte. Dan kwam er de periode dat ze 
rustiger werd, dat hij verlangde naar het moment dat ze 
zich zou overgeven aan hem. Hij wist dat het moment 
zou komen, maar toch was het altijd weer onverwacht 
als ze zich gewonnen gaf.
En nu, na vijftien jaar, weet hij dat het echte liefde is. 
Dat het geen bevlieging was en dat hij nog heel lang van 
haar wil blijven genieten. Samen met alle sloeproeiers 
die haar hebben leren waarderen, of haar dit jaar voor 
het eerst gaan ervaren. Geniet van haar, geniet van de 
Utrechtse grachtenrace Rondom 2017!

Martijn Burger
Voorzitter Roeiploeg Utrecht
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WiSt Je dat…

De ronDom jaren lang 
zonder startlijn 

werd gestart.
 

Dat er mensen op vrijdag 
en zaterdag in de tent 

sliepen om deze te bewaken, 
gelukkig dit niet meer 

nodig is.

 

Door de havenmeester de 
ronDom in de top 3 van 

mooiste evenementen van 
Utrecht staat, en we daar 

trots op zijn.

Equipage de Delft
Vroeger werden de roeiers door Equipage de Delft 
afgeschoten bij de start, dit helaas niet meer mogelijk 
door de start in een van de mooiste natuurgebieden van 
Utrecht. 
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De 15e Editie Utrechtse Grachtenrace ronDom 
wordt mede mogelijk gemaakt door:

kraanbedrijf

de kracht van veelzijdigheid

KLANKBORD


