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Met een roeiboot de Atlantische Oceaan oversteken. Vier vrouwen uit Zwolle gaan het doen.  
De overtocht van La Gomera naar Antigua is vijfduizend kilometer. Ze trotseren golven die tot wel 
zes meter hoog kunnen zijn, zwaardvissen die de boot kunnen doorboren en bovenal, hun eigen 
gedachten. Veertig tot vijftig dagen op elkaar aangewezen zijn, met als enige uitzicht: de horizon.  

Op de vraag waarom de vrouwen - die zichzelf Blue Atlantics 
noemen - dit doen, hebben ze alle vier hetzelfde antwoord: ze willen 
winnen. Als snelste damesteam van de Talisker Whisky Atlantic 
Challenge arriveren in Antigua. 

Er liggen in december 35 tot 40 boten aan de start, waarvan pak ‘m 
beet 10 boten met alleen vrouwelijke bemanning. ‘De snelste dames 
deden deze overtocht in 35 dagen. Dat was in 2017. De snelste 
Nederlandse dames deden er 43 dagen over. Hoelang wij nodig 
hebben, is afhankelijk van allerlei omstandigheden, zoals de wind en 
het weer. Maar wij hebben ons doel duidelijk voor ogen: wij willen 
het vrouwenklassement winnen en zo veel mogelijk geld ophalen 
voor onze goede doelen Het Vergeten Kind en Jeugdfonds Sport en 
Cultuur’, vertellen ze enthousiast.

Mentaal
Wanneer Ilse Schuurman, Ingrid Voorn, Margot Vries en Marije 
van de Bor vertellen over hun aanstaande avontuur, reageert men 
steevast met: ‘jullie zullen wel keihard aan het trainen zijn’. Dat 
doen ze zeker, maar het mentale aspect is volgens hen een minstens 
zo belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Vries: ‘We weten 
niet hoe we reageren in een angstsituatie. We doen nu allerlei 
oefeningen en trainingen om die reacties te ontdekken, zodat we 
weten wat we kunnen verwachten’.

Ook het continue samenzijn kan mentaal zijn weerslag hebben, 
weten de vrouwen van verhalen van eerdere roeiers die deelnamen 
aan de race over de oceaan. ‘Je moet alles tegen elkaar kunnen 
zeggen, nog meer dan je in de beste vriendschappen doet. Anders 
krop je het op en barst de bom een keer. Dat willen we voorkomen. 
Een simpel voorbeeldje van een voorval waardoor irritatie kan 
ontstaan, is dat iemand te laat is voor haar roei-shift. We roeien in 
koppels. Twee uur op en twee uur af. Dus je slaapt twee uur en dan 

roei je twee uur, enzovoort. Als iemand dan een minuut te laat is 
met aflossen, kun je daar stevig van balen. Als je maar 2 uur hebt om 
te wassen, naar het toilet te gaan en te slapen, is een minuutje van 
je tijd ineens heilig’, vertelt Voorn.

Gevaar
In een slaapje kan de rust zomaar worden verstoord door een 
zwaardvis, hebben de vrouwen van eerdere deelnemers gehoord. 
Op een foto is te zien hoe iemand het zwaard van het dier tussen 
zijn benen ziet steken. Door de onderkant van de boot, door het 
matras en dus gelukkig net niet door een been. ‘Die vissen jagen op 
tonijn en gaan daar met vliegende vaart op af. Als je daar net met 
je boot voorbijkomt, kan de zwaardvis je treffen’, zegt Van de Bor. 
‘Al moeten de boten sinds dit voorval voorzien zijn van een extra 
veiligheidslaag’, vult Vries aan. ‘En, we houden de boot wekelijks 
schoon. Duikbril op en krabben maar. Hoe schoner de onderzijde 
van de boot, hoe minder kleine vissen we aantrekken. Dat willen we 
namelijk voorkomen, want kleine vissen trekken grote vissen aan.’
Alle teams die meedoen aan de race, krijgen een voorbereidende 
cursus van twee weken. 

Van de Bor: ‘We leren onder meer EHBO verlenen, van zout water 
zoet water maken, navigeren en via de radio communiceren. In 
Nederland oefenen we al hoe we ons veilig stellen onder barre 
omstandigheden, zoals wanneer er hoge golven zijn of wanneer 
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het roer kapotgaat.’ Vries: ‘Voor dat soort situaties hebben we een 
reddingsvlot aan boord en droogpakken waarin we warm blijven.’

Goede doelen
Hoewel de dames vol zelfvertrouwen naar de start toewerken, 
houden ze ook rekening met het scenario dat ze de overkant niet 
halen. ‘Het komt voor dat het deelnemers niet lukt’, zegt Voorn. 
‘Vijf jaar geleden waren er drie teams die het niet hebben gered. 
Ze hebben het overleefd hoor, maar ze zijn opgepikt door andere 
schepen en hebben hun boot achter moeten laten. Gelukkig 
gebeurt dit niet vaak.’

‘De boot is enorm kostbaar. Reken maar dat we daarvoor een ton 
betalen. Als we de boot na de race kunnen verkopen, blijft er veel 
geld over voor onze goede doelen. Het zou fantastisch zijn als we 
het vrouwenklassement winnen, maar nog belangrijker is dat we 
roeien voor onze goede doelen’, zegt Van de Bor, ‘het Vergeten 
Kind en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Drie van ons hebben 
kinderen. Wij beseffen hoe goed zij het hebben. In coronatijd kwam 
aan het licht hoeveel kinderen een onveilige thuissituatie hebben 
of geen mogelijkheden hebben om te sporten of een andere hobby 
te doen. Wij vinden dat we zuinig moeten zijn op onze kinderen, 
zij verdienen een mooie jeugd en gezonde toekomst. Zij zijn de 
toekomst! Daarom willen wij deze doelen steunen.’

Sponsoren
Andersom zijn er vele partijen die de Zwolse roeisters 
ondersteunen. Voorn: ‘Lucas Voorn geeft ons personal training 
op sportief en mentaal vlak, Frix Fysio & Performance neemt 
conditietesten bij ons af, de Zwolse roeivereniging traint 
ons een keer per week, fotograaf Bart de Jong maakt onze 

publiciteitsfoto’s, Ingeborg Fortgens en Tessa Jonker doen onze 
sociale media en de Zwolse wethouder René de Heer is onze 
ambassadeur’.

Het team hoopt sponsoren te vinden die financieel bijdragen aan 
hun prestatie. ‘In totaal kost het hele plan zo’n 180.000 euro,
inclusief de boot. Wie ons sponsort, krijgt er ook wat voor terug.  
We kunnen clinics organiseren, lezingen geven over ons
avontuur en de inzichten die we hebben opgedaan et cetera.  
En ook de verkoopopbrengst van de boot gaat naar de goede 
doelen. Samen met de goede doelen organiseren we ook 
activiteiten voor kinderen. En we kunnen de naam of namen  
van sponsoren op de boot zetten.’

De Heer prijst het ondernemerschap van de vier vrouwen.  
‘Je kunt pas een oceaan oversteken als je de kust uit het oog  
durft te verliezen. Deze dames zijn een geschenk uit de hemel voor 
Zwolle. Zij durven iets waarvan iedereen denkt, ‘mij niet gezien’.  
Die attitude kunnen we goed gebruiken voor onze mooie stad.’   \

‘ Winnen is fantastisch,  
maar belangrijker zijn onze 
goede doelen’
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