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Kees Verweel (r) met
zijn compaan Paul van
der Linden.
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Website als expertisecentrum
Sloeproeier en serieel websitebouwer Kees Verweel is een nieuwe site begonnen, oceaanroeien.info,
die moet uitgroeien tot het expertisecentrum van en voor Nederlandse oceaanroeiers.
Opgepast! Het volgen van oceaanroeiers tijdens hun oversteek kan je op
rare ideeën brengen. Dat gebeurde Kees
Verweel (58) toen hij eind vorig jaar op
zijn website sloeproeien.nl dagelijks de
belevenissen bijhield van de drie Nederlandse ploegen in de Talisker Whisky
Atlantic Challenge (TWAC). ‘Verdikkeme,’
dacht Verweel, ‘ik heb toch niet voor niks
de Zeevaartschool gedaan?’ Hij wilde
weer de oceaan op, maar nu in een
roeiboot. Hij wist medesloeproeier Paul
van der Linden uit Katwijk te strikken en
ze schreven zich in voor de editie van
2023 als de Atlantic Sixties – een knipoog
naar hun leeftijd.

initiatieven op een rijtje: de drie dames
van Row for Impact en twee heren van
Team Migaloo vertrekken in december
voor hun TWAC 2021 race. In 2022 roeit
Nedurance de TWAC2022 en steken vier
Rotterdammers, You Never Roeit Alone
over van New York naar Rotterdam. In
2023 steken de Atlantic Sixties de oceaan
over in gezelschap van drie andere
Nederlandse teams, allemaal dames.
Mel Essens Hands Atlantic roeit solo mee.
Ilse Schuurman, Ingrid Voorn, Margot
Vries en Marije van de Blue Atlantics
roeien mee in een de categorie voor vier
roeisters. Net als Anique van Walsum,

Expertisecentrum
Die beslissing bracht Verweel en Van der
Linden in de kring van Nederlandse
zee- en oceaanroeiers. Ze werden lid van
de club Dutch Coastal Rowing (DCR) en
namen deel aan tochten met de twee
Yoles-de-mer die de vereniging rijk is. Dat
was qua ervaring het dichtst bij wat ze op
de oceaan kunnen verwachten.
Binnen DCR groeit ook de belangstelling
voor het oceaanroeien. De professionele
organisatie van de TWAC heeft de
oceaansoversteek planbaar gemaakt,
denkt Verweel, met minder onzekere
factoren. Guus van Wechem van DCR
stelde Verweel voor om samen een
expertisecentrum voor oceaanroeien op te
gaan zetten.

Oceaanroeien zit in de lift,
en Kees Verweel is ervan
op de hoogte als geen ander.

Oceaanroeiers
Onlangs zette Verweel de lopende

Jolande Zijlstra, Brenda Franken en
Pauline Hogetoorn alias The Marlin
Monroes.
Website
Oceaanroeien zit in de lift, en Verweel is
ervan op de hoogte als geen ander.
Daarnaast is Verweel, behalve manager in
de kozijnindustrie, een serieel websitebouwer. Zijn site sloeproeien.nl was
oorspronkelijk de website van sloeproeivereniging Stad Kampen. Verweel roeide
daar eind jaren ’90 en was toen een van de
internetpioniers. Na wat omzwervingen
heeft Stad Kampen hem de domeinnaam

ruim vijf jaar geleden in bruikleen
gegeven. Nu zijn daar atlanticsixties.com
en oceaanroeien.info bijgekomen.
Oceaanroeien.info is een gezamenlijk
initiatief van DCR en sloeproeien.nl,
aldus Kees Verweel. “Ik had op sloeproeien.nl al veel informatie staan over de
TWAC en oceaanroeiers zoals Ralph
Tuijn. Dat is nu overgezet naar oceaanroeien.info. Ook de dagelijkse verslaggeving van de TWAC loopt straks via de
oceaanroeiwebsite.”
In ontwikkeling
Die website bevat nu, naast een contacten een homepagina, een overzicht van
alle afgeronde en toekomstige oversteken
– ‘campagnes’ – met Nederlandse
deelnemers, een Wall-of-fame met 26
Nederlandse oceaanroeiers, acht vrouwen
en achttien mannen, en een starterspagina met de opwekkende mededeling:
‘Van de circa 950 oversteken tot nu toe
zijn er 300 niet geslaagd!’
Vanaf het najaar verwacht Verweel vaker
het toetsenbord te hanteren dan de
roeiriemen. Hij wil de website dan samen
met DCR verder uitbouwen met
interviews met ervaren oceaanroeiers
opdat anderen van hun ervaring kunnen
leren. Daarnaast komen er overzichten
van apparatuur, techniek en tests. Wie
een indruk wil krijgen van de mogelijke
uitgebreidheid moet even de submenu’s
op sloeproeien.nl doornemen. Het zal
niet lang duren of oceaanroeien.info is dé
website voor Nederlanders die op het
idee komen de oceaan over te roeien.
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