
historische olympische roeitenues



1964 Tokyo - Jan van de Graaff

Jan van de Graaff behaalde in de vier met stuurman een bronzen plak samen met Lex Mullink, 
Freek van de Graaff, Bobbie van de Graaf en Marius Klumperbeek (stuur).

1968 Mexico - Jan Wienese

Jan Wienese werd in Mexico olympisch kampioen in de skiff. Het oranje singlet droeg Jan bij de 
Rotsee Einer. Hij vond het zo mooi dat hij het mee nam voor 10 ChF. In dit tenue pakte Jan de titel.

1972 München – Jannes Albert Munneke

Jannes Albert Munneke roeide in München in de Acht. De mannen
eindigden in de B-finale op een derde plaats.



1976 Montréal – Ingrid Munneke

Voor ‘t eerst vrouwen in het roeien op de Olympische Spelen. Ingrid kwam uit in de skiff 
en roeide de 1000 meter in 4.18.71. Dit was goed voor een 5e plek.

1976 Montréal – Willem Boeschoten

Willem Boeschoten kwam op 23-jarige leeftijd uit voor Nederland in de M2- met Jan van 
der Horst. Het duo eindigde op een 10e plek. Deze foto is uit 1975.

1980 Moskou – Nelleke Donkervoort

Nelleke was de reserve voor de W4x+ tijdens de Spelen in Moskou. 
De dames eindigen als 6e in de A-finale. Nelleke moedigde aan vanaf
de kant.



1984 Los Angeles – Nicolette Hellemans

Nicolette pakte maar liefst twee olympische medailles. Zilver in de W2x met haar zus Greet en 
brons in de vrouwen acht.

1988 Seoul – Nico Rienks

Nico werd samen met Ronald Florijn olympisch kampioen in de dubbeltwee. Nico droeg dit
pakje ook op het WK in Bled (‘89) waar hij samen met Ronald zilver behaalde in hetzelfde nummer.

1992 Barcelona – Frans Göbel

Een olympische titel heeft Frans niet behaald tijdens de Spelen in 
Barcelona. De Skiffhead won hij maar liefst twaalfmaal en dit leverde
hem de titel De Keizer van de Amstel op! Het pakje was overigens oranje.



1996 Atlanta – Nico Rienks

Goud voor de Holland Acht in Atlanta in 5.42.74. De avond voor de finale hadden de mannen
het druk. Op alle pakjes moest ,op het laatste moment, het logo van sponsor Asics gestreken
worden.

2000 Sydney – Jeroen Spaans

Jeroen Spaans, inmiddels talentcoach bij de bond, roeide in Sydney in de lichte vier-zonder. De 
heren moesten genoegen nemen met een plek in de B-finale.

2004 Athene – Kirsten van der Kolk

In Athene kwam Kirsten samen met Marit van Eupen in actie in de 
lichte dubbeltwee. De dames brachten een bronzen medaille mee
naar Nederland.



2008 Beijing – Marit van Eupen

Marit stapte in 2007 weer met Kirsten in de lichte dames dubbeltwee. Eind juni 2008 
kwalificeerden ze zich voor de Spelen. In Beijing waren ze de beste: olympisch kampioen!

2012 Londen – Vrouwen Acht

De W8+ kwalificeerde zich voor de Spelen tijdens het kwalificatietoernooi. Dit vonden de dames 
spannender dan de Spelen zelf. Als enige Nederlandse ploeg behaalden de vrouwen een medaille.

2016 Rio – Govert Viergever

Onder de bezielende leiding van René Meijnders behaalde de Holland 
Vier een mooie vijfde plek op het woelige water in Rio.
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