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RonDom 2018
Het is fijn dat u er bent!
Tijdens het schrijven van dit stuk is het nog 3 weken tot de 17e ronDom. 3 weken hard werken om 
er weer een mooi event van te maken. Ik hoop dat jullie net zo veel zin hebben in de ronDom als de 
organisatie.

Net als alle afgelopen jaren, ging de inschrijving ook dit jaar open op 1 januari. Veel wedstrijden 
met een maximum inschrijvingen zitten snel na de opening vol. De ronDom was begin van het jaar 
wel heel snel door de 50 inschrijvingen heen. Binnen een half uur waren alle plekken vergeven en 
zijn we overgegaan naar een reservelijst welke goed gevuld is.
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.

Dit jaar is het herenteam van de Roeiploeg Utrecht uitgedaagd de wedstrijd sneller te roeien dan 
Rutger den Hartog deze kan hardlopen. Meer over deze uitdaging en het goede doel Grip op je Dip 
verderop in het boekje.

Ik hoop dat jullie net als mij weer gaan genieten van al het moois tijdens de Utrechtse grachtenrace
ronDom op 13 april. Want zonder jullie is de wedstrijd niet compleet.

Met vriendelijke groet,
Namens de Utrechtse grachtenrace ronDom
William Jongsma

“Binnen een half uur waren
 alle plekken vergeven”
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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
William Jongsma
Sander Kroon
Frank Romeijn
Ilse van Wijngaarden
Bas Schols
Peter van Wijngaarden
Steven Minnen
Sergei van der Hoef

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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Your machinery bodycheck
Doctor Bibber Asset Services heeft als doelstelling om alle problemen met 
installaties aan boord van een schip of fabriek te kunnen voorspellen en/
of vast te stellen. Dit zodat er tijdig onderhoud kan worden gepleegd door 
onze klanten. 
 
Het voorspellen wordt uitgevoerd door regelmatig metingen te verrichten zodat de 
actuele conditie kan worden bepaald. Onze services bevatten onder andere:

• Conditie monitoring • Olie analyse
• Trillingsmetingen • Thermografie
• Vermogensmetingen • Geluidsmetingen
• Koppelmetingen • Trouble shooting
• As-spanning metingen • Technische trainingen

Neem voor meer informatie contact op 
met Menno van de Beek 
via info@dbassetservices.com. www.
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) 
Meals on wheels, Car paccio en Il berretto. 
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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Samen sporten tegen depressie
Mijn naam is Ruben den Hartog,  22 jaar uit Cothen. Ik ga geld ophalen voor Stichting 
Grip op je Dip door in juli 2019 mee te doen aan de Ironman-triatlon in Bolton. 
Op 14 juli ga ik daar 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km hardlopen.

Dit doe ik voor Jochem! 

Jochem was een van mijn beste vrienden en is op 12 januari 2016 zelf uit het leven gestapt, een 
dag waarop mijn wereld instortte. Jochem was depressief. Ondanks dat wij hier allemaal mee 
bekend waren, merkten we door zijn energie en humor hier nauwelijks iets van. Deze tragische 
gebeurtenis heeft mij laten zien wat een rotziekte depressie is. Het is een stoornis die erg lastig is 
om te begrijpen en vaak niet opvalt in je omgeving.

Stichting Grip op je Dip helpt jongeren met depressieklachten. Depressie is alleen lastig te 
overwinnen, daarom bieden zij groepstherapie en persoonlijke begeleiding aan jongeren. Dit is de 
eerste inzamelingsactie voor Grip op je Dip. We hebben samen besloten dat van het opgehaalde 
geld een groepscursus wordt ontwikkeld specifiek voor jongeren met zelfmoordklachten. 

Waarom bij de RonDom? Dit jaar daag ik samen met een aantal vrienden het herenteam van de 
Roeiploeg Utrecht uit! Wij gaan dezelfde route (16.5 kilometer) hardlopen en proberen eerder 
binnen te komen. Deze race is extra speciaal voor ons omdat de vader van Jochem, Geeke 
Pouw, roeit in dit herenteam. Rond het evenement zullen wij verschillende acties organiseren. 
Zo zal Diana van Vulpen (onafh. Herbalife Distr.) er zijn om een aantal producten van haar 
sportvoedingslijn te verkopen. Van deze opbrengst zal een deel gedoneerd worden aan Grip Op 
Je Dip. Bij de start is er de mogelijkheid om voor €1,50 sportdrank te halen en achteraf kan er 
voor €3,50 een heerlijke herstelshake gekocht worden. Verder heeft elk team dat deelneemt aan 
de RonDom de mogelijkheid de borg voor het startnummer te doneren en kan er natuurlijk ook 
gewoon geld gedoneerd worden! 

Wilt u ons nu al helpen? Of wilt u meer informatie over de actie? 
Scan de QR-code of bezoek deze link: http://bit.ly/IMR_A 

Instagram: @rubendenhartog

Facebook: Ruben IronMan 2019

Wij dagen het herenteam 

van de Roeiploeg Utrecht uit



	

	

Uw drankenleverancier voor: 
- Feesten en evenementen 
- Biercontainer en koelwagen 
- Biertap en (voorzet)bar 
- Service en kwaliteit 

www.bierbroers.nl Reijerscop 23 3454 HX De Meern Tel: 030-6620081 
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De Jonge Koop van Utrecht
Op de foto is de “Jonge koop van Utrecht” nog te zien met de vlag hoog in de mast, maar inmiddels 
zijn wij druk aan het kijken en geld aan het inzamelen voor een nieuwe mast. In 2018 was de 
“Jonge koop van Utrecht” weer toe aan haar werfperiode. In een periode van vele handen maken 
ligt werk, is ze weer volledig voorzien van een nieuw laagje verf. Echter tijdens de keuring kwam 
ook naar voren dat de mast niet meer voldoet aan de eisen om hiermee te gaan zeilen. Om ook 
de komende jaren de zeilen weer te kunnen hijsen, zijn we dit jaar druk op zoek naar fondsen en 
sponsoren om dit mogelijk te maken. 

Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen, meld u dan bij het bestuur. 
bestuur@ssf-utrecht.nl

Naast het onderhoud van de “Jonge koop van Utrecht”, houdt de ssf zich verder bezig met de 
organisatie van de ronDom. Ook dit jaar was er weer veel animo onder de sloeproeiers om richting 
Utrecht te komen. Veel succes tijdens het roeien en vergeet vooral ook niet even van de omgeving 
te genieten.

Ons clubschip 

“Jonge Koop 
van Utrecht”
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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

 16e Grachtenrace ronDom, datum: 14 april 2018

Heren (vermogen in Watt) dames (vermogen in Watt)
1 Haarlemmerhout (93.74) 1 Magna Frisia (69.76)
2 De Huysman (90.49) 2 Doordrijver (57.63)
3 Murk (90.21) 3 Mata Hari (56.54)
totaal 50 teams en 462 deelnemers

Grachtencup: Haarlemmerhout         Beste Utrechtse team: de Dames van Utrecht

Winnaars en deelnemers voorgaande edities
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De 17e Editie Utrechtse Grachtenrace ronDom 
wordt mede mogelijk gemaakt door:

kraanbedrijf

de kracht van veelzijdigheid


