
Jeugdhead 2004 
 
Op 3 april 2004 was de 9

e
 Jeugdhead, georganiseerd door roeivereniging de Hoop in Amsterdam. 

Vorig jaar behaalde ons eigen meisjes ploegje van Erik-Jan Mol een glansrijke overwinning met meer 
dan een minuut voorsprong op de andere ploegen. Ook dit jaar hielden zij de eer van de 
roeivereniging hoog.  
Omdat er maar twee meisjes 14 overgebleven zijn, werd er besloten met Aross (Oss) een combinatie 
aan te gaan. Eva Ruijters en Louise Treffers van Beatrix en Marle Vissenberg en Josien Smits van 
Aross gingen met stuur Katinka Treffers (ook van Beatrix) hard trainen. Onder de deskundige leiding 
van coaches Anne-Lize Hoftijzer van Beatrix en Paul Bakkum, Arnoud Loof en Arnout van Ganabeek 
van Aross werd een streng trainingsschema opgesteld. Voor de wedstrijd zelf roeiden ze maar vijf 
keer samen in een boot, maar de laatste keer mochten ze alvast oefenen in de Buulder Aa, waarin 
vorig jaar ook de Jeugdhead gewonnen is.  
Om de teamspirit te vergroten werden er door Aross teamsokken aangeschaft. Oranje voor Beatrix en 
geel voor Aross. Dus als u meisjes ziet roeien in één oranje en één gele sok, dan weet u dat die de 
Jeugdhead hebben gewonnen.  
Op de wedstrijddag moest iedereen om 11 uur al aanwezig zijn bij Willem III. Iedereen had haar 
fanclub meegenomen, en met hulp van deze fanclub werd de Buulder Aa opgeriggerd. Toen de tijd 
gekomen was, de meisjes in roeitenue waren en de stuur als michelin vrouwtje verkleed was, werd de 
boot te water gelaten. Op het vlot werd, na het nemen van wat teamfoto’s, snel ingestapt en 
weggevaren om warm te roeien. Na wat op-en-neer geroei werd er bij de start gewacht op het begin 
van de wedstrijd. Door de wind was het een behoorlijke chaos en waaiden boten in elkaar, wat veel lol 
veroorzaakte bij de roeiers. Toen was het grote moment aan gebroken om te starten. Meteen waren 
de meisjes weer serieus en begonnen ze aan de voorstart. Omdat ze de start goed geoefend hadden 
van te voren, verliep deze soepel en schoten ze in volle vaart over de start. Onder luide 
aanmoedigingen van de kant en de stuur duwden de meisjes de boot vooruit. Steeds sneller en harder 
ging het, en ze trokken zich niets aan van de harde wind en woeste golven. Na negen minuten 
kwamen de C-4’en die voor de meisjes gestart waren zeer dichtbij. En na 09:39.36 en 2,5 kilometer 
schoot Beatross over de finish.  
Niet wetend of ze gewonnen hadden omdat de volgende boot toch behoorlijk snel na hen over de 
finish kwam maakten ze rond en kwamen ze even bij van hun prestatie. Daarna begonnen ze aan te 
terugtocht. Zwaaiend naar de coaches aan de kant roeiden ze in een rustig tempo terug. Tijdens de 
terugtocht werden de eendjes verblijd met het gezang van “Row row row your boat”. 
Na het aanleggen en douchen werd er gegeten en gewacht op de uitslag. Die kwam al snel en 
veroorzaakte grote vreugde.  
Om 16.30 was de prijsuitreiking op roeivereniging de Hoop. Na het in ontvangst nemen van de blikken 
en het teruglopen naar Willem lll werd er uitgebreid afscheid genomen en stapte iedereen weer, met 
een voldaan gevoel, in de auto terug naar huis.  
 
Katinka en Louise Treffers 
 
 
 
 


