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Een Etmaal op de Ergometer
Door Aniek Brandt en Marthe van der Velde

Op vrijdag 8 februari 2019 stapte de  54-jarige André Derksen op de ergometer, om er 24 uur en 280 
kilometer later weer van af te stappen en daarmee (voor de tweede keer!) het 24uurs-ergometer-
wereldrecord te vestigen. Twee ergometerontwijkende Blikredaxileden reisden af naar Woerden om deze 
atleet met fascinerende hobby het hemd van het lijf te vragen!

Toen André voor het eerst werd uitgenodigd eens een keer te proberen hoe ver hij zou komen, was het 
meteen raak. “De eerste keer dat ik 24 uur op de ergometer stapte, bleek dat ik uiteindelijk slechts vijf 
kilometer onder het wereldrecord vandaan zat. Dat moest ik het jaar daarop wel kunnen verbeteren!” Zo 
gezegd, zo gedaan: in 2014 behaalde André voor de eerste keer het wereldrecord. Dat gebeurde, net als 
nu, tijdens de Dutch Marines Rowing Challenge, een organisatie die jaarlijks roeievenementen organiseert 
voor “buddy’s in nood.” Op de vraag of hij een bijzondere affiniteit heeft met het goede doel, geeft André 
een vooral praktisch antwoord: “je kan nergens anders terecht om zo’n challenge aan te gaan. Het goede 
doel heeft mij juist benaderd om in de plaatselijke sportschool op de ergometer te stappen.” Eenmaal bezig 
is hij niet de enige op de ergometer, integendeel! Twee andere mannen flankeerden André in de 24-uurs-
uitdaging. Verder ergode er elk half uur iemand anders mee naast hem en was er meer dan genoeg 
support tijdens het evenement, zelfs in de late uurtjes! 

De ergometer online
“ k begon twintig jaar geleden met regiowedstrijden van  meter, maar de hele dag 
weg zijn om een paar minuutjes te roeien was ik heel snel zat.” De volgende stap was 
snel gemaakt: na eerst geproefd te hebben aan -wedstrijden, werd André uitgenodigd 
mee te doen aan een marathon. “Het was eerst moeilijk om mederoeiers te vinden. 

elukkig bestaat het internet waar het eenvoudig is om gelijkgestemden te vinden!” 
Daarbij hoorde ook de aankoop van een ergometer: “die kun je aansluiten op het 
internet en vervolgens met en tegen andere roeiers te strijden!”

Liever 24 uur dan een 2K-test
o’n etmaal op de ergometer is natuurlijk niet te vergelijken met de lu ele sprintjes die wij 

eruit pompen op het apparaat. “Een twee kilometertest vind ik eigenlijk een stuk zwaarder 
dan die 24 uur. Je bent dan eigenlijk al leeg na 500 meter en dan moet je nog 1500 meter: 
op een gegeven moment zie je het zwart worden voor de ogen! Daar heb je tijdens een 
24-uurschallenge geen last van.” iet alleen conditioneel, maar vooral mentaal moet je de 
wedstrijd heel anders ingaan: “ e weet dat je na drie uur moe bent, maar je weet ook dat 
die moeheid veertien uur later nog steeds hetzelfde aanvoelt. o lang je dat accepteert, is 
het prima vol te houden.”



Een rondje op de roei ets
Omdat alleen de ergometer wat eentonig kan zijn en frisse lucht soms ook wel verfrissend kan 
werken, gaat de sportman ook buiten op zoek naar de lange afstanden. Een rondje om het 

sselmeer is hem niet vreemd, maar daarvoor heeft hij wel een heel bijzondere ets in de 
garage staan! De roei ets laat zich het best beschrijven als een combinatie tussen een 
ergometer en een lig ets en trekt veel bekijks op de openbare weg. De likreda i heeft in ieder 
geval nog nooit zoiets gezien! “Toch is er een aanzienlijke roei etscommunity,” vertelt André, 
“er bestaan zelfs roei etswedstrijden van 2  kilometer, waarbij er ieder jaar weer duizend 
man op de wachtlijst terecht komen vanwege het overschot aan animo.”

HET ERGOMETERETMAAL: FACTS AND FIGURES
Afstand:   280 kilometer

pli jd:  rond de 2:
Tempo:  20 à 21
Pauzes:   2 keer 5 minuten
Voedsel:  druiven, Marsen, cola

edstrijdplan: zes uur inhouden, 
   twaalf uur roeien, 
   zes uur overleven

1000 kilometer? onder twijfel, de vraag is alleen binnen welke tijd!
Na reeds zeven (!) keer de etmaaldurende uitdaging aan te zijn gegaan sinds 2014, 
meerdere Ringvaarten en verschillende Elfstedentochten, acht André de tijd rijp voor 
de volgende stap in zijn duursportcarri re. “Er is nog één stap verder en dat is de 
duizend kilometer, zo’n vier  vijf dagen achter elkaar. Daar zit ik nog wel aan te 
denken, maar dat wil ik niet alleen doen!” 
Dus: ben of ken jij een Orcaan met een voorliefde voor hele  lange afstanden  

chroom niet om de likreda i te berichten! 
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