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Nederlands mixed roeiteam verbreekt Wereldrecord oversteek Atlantische oceaan 
 
Het Nederlandse roeiteam BOKA NEDurance heeft het wereldrecord voor een 
oversteek van de Atlantische Oceaan voor mixed ploegen met acht dagen verbeterd 
naar 32 dagen 23 uur en 53 minuten! 
De Talisker Whisky Atlantic Challenge is een roeiwedstrijd over ca. 4800 km van La 
Gomera (Canarische Eilanden) naar Antigua (bovenwindse eilanden Caraïben). BOKA 
NEDurance werd daarmee 4e van alle deelnemende boten, won het mixed vieren veld, 
en liet maar liefst 12 mannenploegen, waarvan twee ook met vijf in plaats van vier 
roeiers achter zich.  
 
De ploeg met aan boord Marcel Ates (62), Ingeborg Dijkstra (29), Ilja Kok (45) en Guus 
Koppes (28) heeft hun race niet zonder tegenslag gewonnen. De boten kregen dit jaar 
rond Kerst te maken met een noorderstorm die veel ploegen ver uit de richting naar het 
zuiden blies, en golven van 6-9 meter veroorzaakte. De ploegen hebben in deze editie 
daardoor relatief ook veel kilometers gevaren.  
De ploeg kreeg verder te maken met ziekte van Marcel Ates.  Zijn conditie nam na Kerst 
af. Vanaf 4 januari kreeg hij het advies te stoppen met roeien en te rusten, waardoor de 
overige 3 het roeien moesten verdelen. Dat maakte de race extra zwaar. De laatste 
dagen kon Ates weer heel voorzichtig een beetje meedoen, maar BOKA NEDurance, dat 
eerder de leiding had genomen, kon niet meer meedoen om de totaalwinst. Dat het 
ouder record voor mixed ploegen met zoveel dagen verbroken is, is heel bijzonder.  
 
Na de race was de ontmoeting met partners familie en vrienden emotioneel. De vaste 
grond van Antigua bleek na 32 dagen op zee minder vast. Het kost tijd om weer stevig 
te staan.  De roeiers verlangen het meest naar hun geliefden, een schoon bed, en de 
mogelijkheid weer eens langer dan 1 ½ uur achter elkaar te slapen 
  
Over de race 
De boten waarin deelgenomen wordt zijn speciaal voor de oversteek gemaakt, maar 
zijn desondanks slechts 9 meter lang en 2 meter breed en varen in deze wedstrijd 
volledig zelfvoorzienend de oceaan over: voedsel, water, energie en 
reserveonderdelenmoeten allemaal een plek in de boot hebben. .  
Gedurende de meer dan 30 dagen lange oversteek kenmerkt het leven zich door niets 
anders dan water, je ploeggenoten, zon, temperaturen van 25 tot 30 graden (in de 
schaduw), alleen gevriesdroogd eten, en een ritme van 2 uur roeien en 2 uur 
persoonlijke verzorging, onderhoud aan de boot, communicatie, navigatie en slapen. De 
boten zijn met twee hutten aan weerszijden van de boot ingericht om in te slapen en 
even terug te trekken.   
Het leven op zee wordt afwisselend gemaakt door ontmoetingen met walvissen, zo nu 
en dan een haai, dolfijnen, schildpadden, meeliftende vogels en vliegende vissen die 
continu aan boord springen. Daarnaast wordt de ploeg 24/7 door golven heen en weer 
geschud. ‘s Avonds is er een prachtige sterrenhemel en op de achtergrond het zoemen 
van de stuurautomaat en de bladen die in en uit het water gaan.  
 
Aan de race doen verschillende bootklassen mee: naast boten met 5 en 4 mensen zijn 
er ook trio’s, tweeën en een aantal solo roeiers bezig met de oversteek. De laatste drie 
ploegen worden pas over 60 en 90 dagen in Antigua verwacht. De allerlaatste, een 
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Noorse roeister, pas over 150 dagen! Wie het haalt hoort tot het selecte groepje van 
1500 mensen die de oversteek in een roeiboot is gelukt. Dat zijn veel minder mensen 
dan bijvoorbeeld die de Mount Everest hebben beklommen (ca. 6000), of deelgenomen 
aan de Olympische Spelen; de laatste 3 edities van de Zomer spelen hadden ongeveer 
11.000 per editie.  
  
Over het team 
Het team is een van de meest diverse die ooit gestart is: 2 vrouwen en 2 mannen, 2 
militairen en 2 niet-militairen; ZZP’ers, 2 twintigers en 2 ouderen, 3 glad water roeiers 
en 1 sloeproeier, en 4 zeer verschillende persoonlijkheden met allen een verschillende 
rol in de tocht.  
Het heeft, zeker door de ziekte van Marcel, extra energie gevraagd om in de gewone 
vermoeidheid die met een tocht als deze samenhangt prestaties te blijven leveren. 
Voor ieder lid is het een ervaring geweest in het overleven van extreme 
omstandigheden, het meer dan een maand 24 uur per dag optrekken met een kleine 
groep op amper 10 m2 en de irritaties die daarbij horen, en in enorme vermoeidheid 
ook proberen als team te blijven presteren en het beste in eenieder naar boven te 
blijven halen.     
 
Goed doel 
Naast de uitdaging de oversteek te volbrengen heeft elk team ook de uitdaging om een 
geld bijeen te brengen voor een goed doel. Team BOKA NEDurance heeft zich voor deze 
overtocht verbonden aan de “Ocean Clean Up”. Daarbij gaat het niet alleen om het 
opruimen van het plastic op de oceanen, maar ook om het voorkomen dat plastic in de 
rivieren komt. Een doel dat elke roeier zou moeten aanspreken. Zie ook 
www.nedurance.com. 
  
Er namen nog een Nederlander en een Nederlandse Schot deel aan de oversteek, naast 
team Boka Nedurance.  De Nederlander Jos Pape zat in een Engelse mannenploeg en is 
als 2e gefinisht in 32 dagen, 13 uur en 23 minuten. De Nederlandse Schot Ed van der 
Ven roeit in een ploeg van totaal vijf op een 14e plaats. Hun aankomst wordt over ruim 
een week verwacht. 
 
Verder informatie: Maud van Etten; maud.van.etten@rhdhv.com, +31 6 21 57 7759 
  
Voor de redactie:  
 
De woonplaats van de roeiers is: 
• Ilja Kok; Breda 
• Ingeborg Dijkstra; Amsterdam 
• Guus Koppes; Amsterdam  
• Marcel Ates; Spaarndam 
 
Ingeborg en Guus waren lid van Roeivereniging Laga, Ingeborg is het van De Hoop, Ilja 
van RvBreda, en Marcel is lid van sloeproeivereniging Spaarndam, Jos Pape is van 
RvNaarden.   
  

 


