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RonDom 2018
Het is fijn dat u er bent!
Vorig jaar was het lustrum van de ronDom. De ronDom werd toen voor de 15e keer georganiseerd. 
Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn we druk bezig met het organiseren van de 16e Utrechtse 
grachtenrace ronDom. 

Net als alle afgelopen jaren, ging de inschrijving ook dit jaar open op 1 januari. Dat er steeds meer 
sloepen de Utrechtse grachtenrace ronDom weten te vinden, daarvan waren we op de hoogte, maar 
we waren wel verbaasd dat we na 12 dagen al konden melden dat de inschrijvingen vol zaten. 
Natuurlijk legt het ook wel enige druk bij de organisatie neer. Want als er zoveel animo is voor de 
wedstrijd, moet er wel voor gezorgd worden dat iedereen tevreden blijft over de wedstrijd en alles 
goed georganiseerd wordt. 

Gezien wij dit als organisatie niet alleen kunnen hebben wij weer contact gezocht met onze 
sponsoren en vrijwilligers, want zonder deze mensen zou de Utrechtse grachtenrace ronDom niet 
zo’n succes zijn. 

Maar ook de roeiers en toeschouwers willen wij zeker niet vergeten, want wat is heerlijk om alle 
sloepen en roeiers bij het Theehuis in Rhijnauwen te zien liggen, de stuurmannen en vrouwen 
de sloep door de gracht te horen schreeuwen en de finish mee te maken, waarin te zien is dat de 
roeiers en roeisters alles hebben gegeven. 

Ik hoop dat jullie net als mij weer gaan genieten van al het moois tijdens de Utrechtse grachtenrace 
ronDom op 14 april. Want zonder jullie is de wedstrijd niet compleet. 

Met vriendelijke groet,
Namens de Utrechtse grachtenrace ronDom
Ilse van Wijngaarden

“Na twaalf dagen zaten 
 de inschrijvingen al vol”



Jaga Konvektco Nederland B.V. 
De Meerheuvel 6 
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
Tel.: +31 73 631 23 60  
E-mail: info@jaga.nl 
www.jaga.nl

Jaga Konvektco Nederland B.V.
De Meerheuvel 6 
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
Tel.: +31 73 631 23 60  
E-mail: info@jaga.nl 
www.jaga.nl

Bezoek ook eens onze showroom in 's-Hertogenbosch
Maak een afspraak via info@jaga.nl of  073 631 23 60

VERWARMEN

KOELEN

VENTILEREN

Jaga-ADV-A5-FC-Strada-RONDOM.indd   1 27-03-18   13:14



Inhoudsopgave
 3 Welkomstwoord

 7 Dagprogramma

 8 Kaart van de route van ronDom

 11 Kalender 2018

 13 Stichting Studenten Faciliteiten Utrecht

 15 Winnaars voorgaande edities

 

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 boekje en 
ontwerp routekaart
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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DB Asset Services zoekt collega’s
Word jij onze nieuwe collega? Houd je ervan om te reizen en iets van 
de wereld te zien? Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s met 
affiniteit in de maritieme industrie. We bieden een baan aan waarbij je 
jezelf kunt ontwikkelen met tal van uitdagingen.
 
Doctor Bibber Asset Services heeft als doelstelling om alle problemen met 
installaties aan boord van een schip of fabriek te kunnen voorspellen. Dit zodat 
er tijdig onderhoud kan worden gepleegd door onze klanten. Het voorspellen 
wordt gedaan door regelmatig metingen te verrichten zodat de actuele conditie 
kan worden bepaald.

 
Vind je het een uitdaging om zelfstandig je taken 
te vervullen en je vast te bijten in technische 
problemen? Neem contact op met Menno van de 
Beek via info@dbassetservices.com.
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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

11.45-12.00 : stuurmansbriefing
12.30 : eerste start
13.00 : aankomst eerste sloep Singel
13.00 : opening feestterein (finish locatie Veilinghaven)
13.15 : aankomst eerste sloep Oude gracht
14.00 : aankomst eerste sloep veilinghaven

14.00 uur – 16.30 uur  : mogelijkheid om te kranen

17.30 uur :  prijsuitreiking
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 (broodje pulled pork). 
De food-trucks zijn aanwezig van 14.00 uur tot 20.00 uur.



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.
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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.



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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Davermans
De roeier was geen jonge man, noch bijzonder oud. Zijn grijze haren spraken over het 
verstrijken van de tijd, maar zijn lichaam zag er nog jeugdig uit. Hij was een volwassen kind, zijn 
marineblauwe lycra overall benadrukte de tweestrijd tussen jong en oud.
Hij verbeeldde zich graag in een ander leven; in de schoenen van een andere man. Roeien leek op 
een eerdere tijd, van vóór de locomotief, toen de wereld nog een mysterie was, en draken en trollen 
zwierven door het onontgonnen Utrechtse landschap.
Hij voelde een kinderlijke opwinding in hem opkomen als hij dacht aan de reis die voor hem lag. 
Het was vroeg en de mist dreef nog over het water en onttrok de woonboten aan de overkant uit 
het zicht.

Hij stapte snel en soepel op het randje van de roeisloep. De sloep wiebelde wat terwijl hij op de 
rand balanceerde. Vooroverbuigend maakte hij de lijnen van het dekzeil los en begon het dekzeil 
op te rollen vanaf de spiegel van de sloep naar de steven toe.
Twee grijze schaduwen verschenen verder op de kade. Andere teamleden? Nu al? Hij was bewust 
extra vroeg vertrokken om de sloep klaar te kunnen maken voordat de anderen er waren. Het was 
zijn vorm van meditatie. De stemmen van de mannen werden duidelijker, en hij keerde langzaam 
weer terug naar volledig bewustzijn.
‘Goeiemorgen Davermans, hulp nodig?’, vroeg de jongste van de twee vrolijk. Ze noemde hem 
Suiker, omdat hij bij de eerste druppels regen al begon te klagen. Davermans benijde zijn jeugd, 
maar wist dat hij een veel betere roeier was. Spierkracht komt met de jaren, en zo’n gastje van net 
twintig jaar kan nooit op tegen de kracht van een man als hij.
‘Nee, nee, bijna klaar’, antwoorde hij, ga nog maar even. ‘Okay’, reageerde Suiker, en hij liep door, 
vermoedelijk naar het wielercafé verderop voor een kop koffie. Naast hem liep Advocaat, een stille 
jongen, maar een goede roeier. Een paar jaar ouder dan Suiker. Vaak zat Davermans achter hem in 
de sloep. Hij vond het prettig dat Advocaat stil was tijdens de roeitrainingen.
Davermans maakte de sloep verder gereed. Dollen in de potten, voetbankjes los, roer aangehangen 
en helmhout vastgezet. Nog vijf minuten voordat het team van het wielercafé hier zou zijn. Hij 
haalde nog een paar keer diep adem. De koude en vochtige ochtendlucht vulde zijn longen. Hij 
genoot van deze laatste momenten rust.
‘Davermans!’, ‘Smorgens’, ‘Goeiemorgen’, ‘Lekker geslapen Davermans?’. Gedaan met de rust, 
daar was het team. De stuurman had nog een laatste wijziging op de sloepindeling. Davermans 
zat achter Advocaat in de sloep. Fijn! ‘Is iedereen er klaar voor?’, riep de stuurman. Meer een 
opmerking dan een vraag. ‘Landvasten los! Beide boorden haal op, gelijk!’, door de ochtendmist 
verdween de sloep over het water.

“Hij voelde een kinderlijke opwinding 

in het opkomen als hij dacht 
aan de reis die voor hem lag”
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SSF
Namens de SSF ( Stichting Studenten Faciliteiten) heten wij u van harte welkom op de zestiende  
Grachtenrace Utrecht ronDom. Wij vinden het altijd weer fijn om jullie allen in onze mooie stad  
Utrecht te mogen ontvangen.  Met elkaar zullen we weer de sportieve strijd aan gaan in de Singels 
en Grachten van 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.
Komend jaar zal ons clubschip, “Jonge Koop van Utrecht” weer richting de helling gaan voor groot 
onderhoud. Tijdens dit onderhoud zullen wij net als tijdens de ronDom gesteund worden door de 
vele vrijwilligers die de “Jonge Koop van Utrecht” een warm hart toe dragen. 
Om dit schip in de vaart te houden is er 6 jaar terug de Club van 100 opgericht. Met de donaties 
die vanuit de Club van 100 binnen zijn gekomen worden de kosten voor de helling betaald. 
Natuurlijk zijn wij als organisatie altijd op zoek naar nieuwe leden van de club van 100 en 
sponsoren, om op deze manier te zorgen dat de “Jonge Koop van Utrecht” ook de komende jaren 
weer mee kan richting de diverse sloeproei activiteiten. 

Namens de SSF wensen wij jullie een mooie wedstrijd toe.

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

Ons clubschip 

“Jonge Koop 
van Utrecht”





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

15e Grachtenrace ronDom, datum: 8 april 2017

Heren (vermogen in Watt) dames (vermogen in Watt)
1 Polyester (111,19) 1 Mare Australis (64,04)
2 De Huysman (97,23) 2 Icterus (63,72)
3 Haarlemmerhout (96,24) 3 Zusje (60,31)
totaal 50 teams en 451 deelnemers

Grachtencup: Gebroeders van Amerongen     Beste Utrechtse team: De vrijwilligers van de ronDom

Winnaars en deelnemers voorgaande edities

15



De 16e Editie Utrechtse Grachtenrace ronDom 
wordt mede mogelijk gemaakt door:

kraanbedrijf

de kracht van veelzijdigheid


