7 | Amstelkanaal | februari 2014

De Amstel,
het museum
ligt nu in de werkplaats waar hij wordt gerestaureerd. En over een paar maanden hangt deze
tekst: Pim Fenger | foto’s: René Visser

E

ind vorig jaar kondigde Dick van Nes met trots
aan welke bijdrage onze vereniging gaat leveren
aan het WK roeien 2014. Het gaat om een
samenwerking met het museum Olympic Experience
ooit waar een Nederlander Olympisch goud mee
won — de Solitair II van Jan Wienese — tentoongesteld in een interactieve ambiance. De tentoonstellingsperiode is 5 juli tot en met 31 augustus. Daarna
blijft de Solitair II prominent aanwezig.
Medailles
Het Olympisch Stadion heeft een gedegen Plan
van Aanpak opgesteld, uitgaande van een histo-

rische kijk op de roeisport. Het uiteindelijke doel
van de tentoonstelling is, naast de bekendheid
voor roeien en haar helden vergroten, de jeugd te
stimuleren te gaan roeien.
In de Nederlandse Olympische geschiedenis
speelt roeien sinds de eerste deelname in Parijs in
1900 een immense rol. Van de 2.466 Nederlandse
deelnemers aan alle zomerspelen waren er 323

roeiers (244 mannen en 79 vrouwen). Dat is ruim
dertien procent van het totaal. Daarmee leverde
geen enkele sport meer Nederlandse deelnemers
aan de Olympische Spelen dan het roeien! Ons
land won daarmee in totaal 26 medailles, waarvan
vijf gouden medailles.
Gouden Riem
Ook buiten de Olympische Spelen hadden Nederlandse roeiers al heel vroeg internationale successen. Amstel-roeier Janus Ooms won in 1892 in
Diamond Sculls — als eerste niet-Britse
winnaar uit de geschiedenis van de belangrijkste
internationale roeiwedstrijd uit die tijd. Bij zijn

thuiskomst in Amsterdam werd hij gehuldigd met
vuurwerk en feestelijke bijeenkomsten.
Ooms kreeg als eerbetoon van de Amsterdamse
roeiverenigingen De Gouden Riem (zie ook informatie op de Amstelsite). Vanaf Ooms is deze keer
die een bijzondere prestatie hebben geleverd,
waaronder uiteraard ‘onze’ Jan Wienese.

Jan vertelt daarover dat bij het doorgeven van de
Gouden Riem naast de roeiprestatie niet alleen de
publiciteit telt, maar ook vriendschappelijkheid.
Marit van Eupen is nu in het bezit van deze
Gouden Riem en het Olympisch Stadion zou deze
als een van de meest bijzondere sportprijzen ter
wereld graag als symbool van meer dan 120 jaar
Nederlandse roeiprestaties gedurende de tentoonstelling willen tonen.
In een vitrine waarin de verzilverde dol van Amstel-roeier Bertus Gunther niet mag ontbreken.

alsof je Wienese zelf bent. Het museum heeft
ervaring met zulke interactiviteit. Op de machines
kunnen wedstrijden worden gehouden per leeftijdscategorie met aandacht voor jongeren met
een lichte handicap (Leg-Trunk-Arm-roeiers). Margriet Zietse-Meijer, vorig jaar geridderd voor haar
verdiensten voor jeugd- en gehandicaptenroeien,
adviseert hierbij. Eind maart praten De Amstel,
Jan Wienese en het Olympisch Stadion verder
over de invulling van het Plan van Aanpak en het
programma. Afgesproken is dat wij de Solitair II in

zoals Ooms een kleine veertig jaar eerder door
een enorme menigte verwelkomd.

de website van De Amstel zijn de vorderingen te
volgen. In een volgende bijdrage aan deze rubriek

Interactiviteit
Nu dan de actualiteit. Het doel de jeugd te stimuleren te gaan roeien, heeft een veelbelovend begin. Met een bijdrage van het goededoelenfonds
Janivo worden twee ergometers aangeschaft en
via de KNRB stelt AEGON een computerscherm
met een ‘game’ beschikbaar. Al roeiend ziet men
zichzelf roeien in de omgeving van Mexico 1968,

gaan we in op het mysterie Solitair (I of II?) en
andere zaken zoals de 4-meibijeenkomst bij het
stadion.
Wil je aanwezig zijn bij WK roeien 2014 in Amsterdam? Koop dan met korting kaarten via De Amstel
(de actie loopt tot 1 mei). Zie voor meer informatie
de Amstelsite.

